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PHẦN THỨ NHẤT 

 

CHƯƠNG I 

 

Trong mấy tháng cuối năm 1811, Tây Âu vũ trang và tập trung nhiều 

lực lượng vĩ đại; năm 1812, những lực lượng đó (kể cả những đội lo 

chuyên chở và tiếp tế thì gồm tới mấy triệu người) từ phương Tây tiến 

qua phương Đông về phía biên giới Nga tại đây các lực lượng Nga cũng đã 

dồn cả lại từ 1811. Ngày 12 tháng sáu, các đạo quân Tây Âu vượt biên 

giới và chiến tranh bắt đầu, tạo ra một biến cố trái hẳn với lý trí và bản 

tính con người. Hằng triệu người đó gây ra vô số tội ác để hại lẫn nhau, 

nào là lừa gạt, phản bội, trộm cướp, làm giấy bạc giả, đốt phá, giết chóc; 

văn khố của khắp các tòa án trên thế giới trong hằng thế kỷ cũng không 

gom được nhiều tội ác cho bằng, vậy mà trong suốt cả thời gian đó, 

những kẻ gây ra những cảnh ghê tởm ấy lại không cho là tội ác. 

Cái gì đã gây ra biến cố phi thường đó? Nguyên nhân ở đâu? 

Các sử gia tự tín một cách ngây thơ, cho rằng nguyên nhân tại đại hầu 

tước Oldenbourg bị sỉ nhục, người ta không giữ đúng hệ thống phong tỏa 

lục địa1, Napoléon có dã tâm làm bá chủ, Alexandre ương ngạnh2, các nhà 

ngoại giao đã lầm lẫn, vân vân... 

Như vậy, chỉ cần Metternich, Roumiantzev hoặc Talleyrand trong thời 

gian giữa một buổi lâm triều và một buổi yến hội, rán viết một văn thư 

cho thật khéo, hoặc chỉ cần Napoléon viết cho Alexandre mấy chữ: “Kính 

Nhân huynh, tôi bằng lòng trả hầu quõc cho đại hầu tước Oldenbourg” là 

không còn chiến tranh nữa. 

Đương nhiên quan điểm của người đương thời tất phải như vậy. 

Đương nhiên theo Napoléon thì sở dĩ có chiến tranh chỉ tại những mưu 

mô xảo quyệt của Anh (ở đảo Thánh Hélène, ông có nói vậy); theo các 

ông Thượng nghị viện Anh thì tại Napoléon có dã tâm làm bá chủ; theo 

đại hầu tước Oldenbourg thì tại người ta cư xử với ông một cách bạo 

ngược; theo các con buôn thì tại sự phong tỏa lục địa làm cho châu Âu 

phá sản; theo các quân nhân già thì trước hết là tại có vậy họ mới khỏi 

ngồi không; theo bọn chính thống3 thì tại cần phải phục hồi các mối luân 

 
1 Năm 1805, Napoléon tính đổ bộ lên đất Anh, thất bại bèn phát động chiến 

tranh kinh tế, tổ chức cuộc «phong tỏa lục địa» (blocus continental) cấm 

các nước trên lục địa thông thương với Anh. 
2 Bản Hazan: cương quyết. 
3 Bọn đó chỉ tôn thờ những dòng vua chính thống như giòng Bourbons ở Pháp, 

đả đảo Napoléon mà họ cho là nghịch thần tiếm ngôi vua. 
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thường; theo các nhà ngoại giao thì tại không khéo che giấu cuộc liên 

minh Áo-Nga, để cho Napoléon hay được vì giác thư số 178 thảo vụng về 

quá. Người đương thời viện ra tất cả nhưng nguyên nhân đó và vô số 

nguyên nhân khác nữa vì quan điểm của họ cực kỳ đa tạp; nhưng chúng 

ta là người hậu thế, bao quát được toàn thể biến cố vĩ đại đó, đi sâu vào 

được cái ý nghĩa giản đơn và kinh khủng của nó, thì cho rằng những 

nguyên nhân đó chưa đủ. Chúng ta không hiểu được tại sao cả triệu người 

theo đạo Ki Tô lại có thể hành hạ nhau, tàn sát nhau chỉ vì Napoléon có 

dã tâm tham lam, Alexandre ương ngạnh, nhà cầm quyền Anh quỉ quyệt 

và đại hầu tước Oldenbourg bị sỉ nhục. Chúng ta không thấy được sự liên 

quan giữa những hoàn cảnh đó và các sự giết chóc và hành hung; chúng 

ta không hiểu được tại sao chỉ vì một vị hầu tước bị nhục mà hằng ngàn 

người từ cuối châu Âu kia lại đầu châu Âu này để chém giết, cướp bóc dân 

chúng hai tỉnh Smolensk và Moscou và bị chém giết lại. 

Chúng ta là hậu thế và không phải là sử gia, không bị lạc lối trong cái 

mê đồ nghiên cứu, có thể dùng lương thức sáng suốt mà nhận xét biến 

cố, và chúng ta thấy có vô số nguyên nhân, không sao đếm xuể. Càng 

đào sâu chúng ta càng thấy nhiều nguyên nhân; và mỗi nguyên nhân, 

mỗi loạt nguyên nhân, tách riêng ra thì tự bản thể nó có vẻ đúng, mà 

đồng thời lại sai vì nó vô nghĩa so với sự vĩ đại của biến cố; tự nó không 

thể gây nổi biến cố, nếu không có tất cả các nguyên nhân khác cùng xảy 

ra một lúc với nó. 

Chẳng hạn, người ta bảo tại Napoléon không chịu rút quân qua bờ bên 

kia sông Vistule, không chịu trả hầu quốc Oldenbourg, nhưng nếu vậy thì 

tại sao người ta không viện ra nguyên nhân này là tại có một anh hạ sĩ 

nào đó trong quân đội Pháp đã chịu đăng lính lần thứ hai? Vì nếu anh đó 

từ chối không tái đăng, rồi hai, ba..., cả ngàn hạ sĩ và lính khác không 

chịu tái đăng thì Napoléon đâu còn đủ quân mà chiến tranh làm sao xảy 

ra được. 

Nếu Napoléon không cho rút quân qua bờ bên kia sông Vistule là nhục 

nhã, nếu ông ta không tiến quân nữa thì không có chiến tranh; phải, 

nhưng nếu tất cả các hạ sĩ không chịu tái đăng thì cũng không có chiến 

tranh. Chiến tranh cũng không thể phát ra được nếu không có những mưu 

mô quỉ quyệt Anh, không có đại hầu tước Oldenbourg, nếu Alexandre 

không tự cho là mình bị nhục, nếu nước Nga không có một chính quyền 

chuyên chế, nếu nước Pháp không có Cách mạng, không có Chấp chính 

viện, không có Đế chính, không có những cái đã gây ra Cách mạng Pháp 

vân vân... Thiếu một trong những nguyên nhân đó thì không có gì xảy ra 

cả. Tất cả những nguyên nhân đó và hằng tỉ những nguyên nhân khác 

cùng tập hợp lại và làm cho súng nổ. Không một nguyên nhân nào là độc 
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tác, là duy nhất, và biến cố xảy ra chỉ vì nó phải xảy ra, thế thôi. Hằng 

triệu người phải mất cả lý trí, từ bỏ mọi tình nhân loại, từ Tây tiến qua 

Đông để giết đồng loại, cũng như mấy thế kỷ trước đã có những đám 

đông uà từ Đông qua Tây cũng để giết đồng loại. 

Bề ngoài ta tưởng rằng chỉ một lời nói của Napoléon và Alexandre là có 

thể gây ra biến cố hoặc ngăn nó lại, nhưng sự thực hành động của họ 

cũng chẳng có tính cách tự quyết gì hơn1 hành động của những người lính 

thường bắt buộc phải ra trận vì rút thăm hoặc vì bị tuyển mộ. Không thể 

nào khác được, vì muốn cho ý chí của Napoléon hoặc Alexandre (những 

người bề ngoài có vẻ như có quyền định đoạt biến cố) thực hiện được thì 

phải có vô số nhân tố cùng tác động một lúc, thiếu một nhân tố thì cũng 

chẳng xảy ra gì cả. Phải có hằng triệu người nắm cái sức mạnh thực sự - 

lính để bắn súng, để chở lương, kéo đại bác - cùng chịu thực hiện ý chí 

của hai con người yếu ớt và lẻ loi kia, và phải có vô số những nguyên 

nhân đa dạng, phức tạp cùng thúc đẩy họ tới hành động ấy. 

Trước một số biến cố lịch sử vô nghĩa, đúng hơn là chúng ta không hiểu 

được ý nghĩa, con người đành phải dùng thuyết định mệnh để giảng giải. 

Vì lý trí của ta càng gắng giảng nó thì càng thấy nó phi lý, không sao hiểu 

nổi. 

Người nào cũng sống cho mình, dùng sự tự do của mình để đạt những 

mục đích riêng biệt và cảm thấy trong toàn thân của mình rằng có thể 

làm được việc này việc nọ không; nhưng từ cái lúc người đó có một hành 

động nào rồi thì hành động ấy, được thực hiện trong một thời điểm nào 

đó, không còn có thể thủ tiêu được nữa, đã thuộc về lịch sử và trong lịch 

sử nó không còn tính cách tự do nữa mà hóa ra bị tiền định chi phối. 

Đời sống con người có hai mặt. Một mặt là đời sống cá nhân, hễ quyền 

lợi của ta càng trừu tượng thì đời sống đó càng được tự do; một mặt nữa 

là đời sống đơn giản, quần thể trong đó con người nhất định phải phục 

tòng những luật lệ chi phối mình. 

Con người có cảm giác rằng mình sống cho mình, nhưng sự thực là dự 

vào những việc đưa tới những mục đích lịch sử của toàn thể nhân loại mà 

không hay. Một hành động đã làm rồi thì không có thể thủ tiêu được nữa, 

nó hòa hợp với hằng triệu hành động khác của người khác mà hóa ra có 

một giá trị lịch sử. Con người càng đứng cao trên bực thang xã hội, càng 

tiếp xúc với những nhân vật quan trọng thì càng có quyền lực đối với 

người khác, và mỗi hành động của mình càng rõ ràng có tính cách tất 
 

1 Nghĩa là Napoléon và Alexandre, cũng không làm chủ hành động của họ được, 

cũng bị hoàn cảnh chi phối. 

Bản Gallimard: chẳng trọng đại gì hơn. 
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nhiên, tiền định. 

«Lòng các vua chúa ở trong tay Thượng Đế»1 

Vua là kẻ nô lệ của lịch sử. 

Lịch sử là cuộc sống bất tự giác, cuộc sống chung, quần thể của nhân 

loại, nó sử dụng từng phút một, đời sống của các vua chúa để thực hiện 

mục đích của nó. 

☆ 

Mặc dầu hồi đó, năm 1812, Napoléon tin hơn bao giờ hết rằng làm đổ 

máu hay không làm đổ máu các dân tộc (như Alexandre đã viết trong bức 

thư cuối cùng gởi cho ông ta) là tùy ở một mình ông ta thôi, sự thực thì 

ông ta bị những luật không tránh được đó chi phối còn mạnh hơn bao giờ 

hết; những luật đó cho ông ta cái ảo tưởng là được tự ý hành động mà 

thực ra buộc ông vì sự nghiệp chung của lịch sử mà thực hiện những việc 

cần phải xảy ra. 

Người phương Tây tiến về phương Đông để tàn sát lẫn nhau. Theo luật 

tương hợp của các nguyên nhân, có cả ngàn nguyên nhân nhỏ nhập với 

nhau mà tạo nên biến cố ấy: không tôn trọng sự phong tỏa lục địa; đại 

hầu tước Olderbourg bị sĩ nhục; Napoléon tiến quân vào Phổ và cho như 

vậy chỉ để thực hiện một cuộc hòa bình vũ trang; hoàng đế Pháp ham 

chiến tranh, tinh thần đó phù hợp với xu hướng đặc biệt của dân tộc 

Pháp; những cuộc chuẩn bị đồ sộ rất tốn kém làm cho lòng người bị lôi 

cuốn và thấy cần phải chiếm được một mối lợi để bù vào mọi phí tổn; 

những vinh dự ở Dresde làm cho người ta say mê; rồi những cuộc thương 

thuyết ngoại giao mà người đương thời tin rằng hai bên đều thành thực 

mong muốn tạo được hòa bình, nhưng thực ra chỉ làm chạm lòng tự ái của 

nhau thôi; rồi cả ngàn nguyên nhân khác cùng đưa tới biến cố, nhập với 

biến cố. 

Một qua táo chín, rụng xuống. Tại sao nó rụng? Phải tại nó nặng nên bị 

hút xuống đất không? hay là tại cuống nó héo? Tại ánh nắng làm cho nó 

khô? tại gió đánh nó lắc lư? hay giản dị hơn, chỉ tại có một đứa bé đứng ở 

gốc cây nhìn nó mà thềm thuồng? 

Trong mấy điều đó, không có điều nào là nguyên nhân đích xác cả. 

Thực ra là do sự phù hợp của đủ các điều kiện cần cho sự phát hiện của 

bất kỳ một hiện tượng hữu cơ đơn giản nào. Nhà thực vật học cho rằng 

trái táo rụng tại tế bào trong cái cuống đã hư thối, đại loại như vậy; đứa 

bé thì cho rằng trái táo rụng tại nó thèm quá và lạy trời cho táo rụng; cả 

hai đều có lý cả. Người này bảo Napoléon tới Moscou vì ông ta muốn thế, 

 
1 Một câu tục ngữ. 
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rồi ông ta đại bại ở Moscou vì Alexandre đã muốn thế, người kia lại bảo 

rằng một cái núi nặng cả ngàn tấn, bị đục ở dưới chân rồi thì bất kỳ một 

người thợ đá tầm thường nào giáng thêm cho mũi cuốc cuối cùng nữa 

cũng làm cho núi phải sụp đổ; cả hai người đó đều vừa có lý mà vừa lầm 

lẫn. Trong các sự kiện lịch sử, những người gọi là vĩ nhân chỉ là những cái 

nhãn dán lên biến cố, và tuy tên của họ đem dùng để trỏ biến cố mà sự 

thực họ chẳng có liên quan gì tới biến cố cả. 

Mặc dầu hành động của họ có vẻ như do họ định đoạt, nhưng xét về 

phương diện lịch sử thì chẳng có hành động nào là tự do cả, tất cả đều 

gắn liền với diễn tiến chung của lịch sử và đã được tiên định từ hồi khai 

thiên lập địa. 

 

CHƯƠNG II 

 

Ngày 29 tháng năm, Napoléon rời Dresde, tại đó ông đã sống ba tuần lễ 

giữa một cung đình gồm các công hầu, các quốc vương và cả một vị 

hoàng đế nữa. Trước khi đi, ông đã vuốt ve vị hoàng đế, các vị quốc 

vương và công hầu đã làm đẹp lòng ông và đã rầy mắng các vị quốc 

vương và công hầu đã làm phật ý ông, tặng hoàng hậu Áo một mớ châu 

ngọc kim cương của ông - nghĩa là do ông tịch thu của các quốc vương 

khác – rồi sau khi đã âu yếm ôm hôn Marie Louise, ông ta để bà ta ở lại; 

và theo sử gia của ông1, bà Marie Louise đó, được coi là vợ của ông mặc 

dầu ông có một bà vợ chính thức ở Paris, đã vô cùng đau khổ vì cuộc 

phân ly này, cơ hồ chịu không nổi. 

Mặc dầu các nhà ngoại giao còn tin chắc rằng vẫn giữ được hòa bình, và 

hăng hái hoạt động cho hòa bình, mặc dầu Napoléon đã tự tay viết một 

bức thư cho Alexandre, gọi nhà vua là Nhân huynh, cam đoan rằng mình 

không muốn chiến tranh, vẫn quí mến Nhân huynh hoài hoài, nhưng ông 

ta cũng vẫn trở về quân đội và tới trạm nào cũng ra lệnh cho quân đội 

phải tiến gấp về phía Đông, ông ta dùng một cỗ xe sáu ngựa để đi đường 

trường, với một đám thị đồng, sĩ quan phụ tá và một đoàn hộ tống, theo 

con đường cái đi ngang qua Posen, Thorn, Dantzig và Koenigsberg; tại 

mỗi thành phố đó cả ngàn người nô nức và sợ hãi ra tiếp đón ông. 

Đạo quân đương tiến về phía Đông và cỗ xe của ông cứ tới mỗi trạm lại 

đổi ngựa để đuổi theo nó. Tới ngày mùng 10 tháng sáu thì đuổi kịp và ông 

nghỉ đêm ở giữa khu rừng Wilkowiski, trong trang viên một bá tước Ba 

Lan mà một biệt thự đã đươc dọn riêng cho ông. 

 
1 Tức Thiers - Coi bộ Histoire du Consulat et de l'Empire. Cuốn XIII. 
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Hôm sau ông vượt đạo quân, bận quân phục Ba Lan, ngồi xe tiến thẳng 

tới sông Niémen, xem xét hai bên bờ sông để tìm chỗ thuận tiện cho quân 

đội qua sông. 

Thấy bờ bên kia có lính cô-dác đóng, xa hơn nữa là cánh đồng cỏ hoang 

trải ra tới chân trời, bao bọc Moscou, thành phố thánh, thủ đô của cái đế 

quốc giống đế quốc Scythe1 mà Alexandre vua Macédoine2 đã chiếm được, 

Napoléon đã bất chấp chiến lược, bất chấp cả phép tắc ngoại giao, cho 

quân tiến bừa tới, làm cho mọi người phải ngạc nhiên. Và ngay ngày hôm 

sau, quân đội của ông đã qua sông Niémen. 

Sáng sớm ngày 12, ông ở trong túp lều chui ra. Lều dựng trên tả ngạn 

dốc đứng của sông Niémen. Ông cầm ống nhòm nhìn đạo quân của ông 

cuồn cuộn từ khu rừng Wilkowiski tuôn tới rồi trẩy qua ba chiếc cầu bắc 

trên sông Niémen. Quân lính biết rằng hoàng đế hiện ở đó, ngơ ngác kiếm 

ông và khi thấy bóng dáng ông bận áo đuôi tôm, đội chiếc mũ nhỏ xíu 

đứng ở trên cao, phía trước cái lều, tách ra khỏi đoàn tùy tùng, họ liền 

tung mũ lông của họ lên trời mà hò reo: «Hoàng Đế vạn tuế!» Từ khu 

rừng mênh mông đã che lấp họ, họ lũ lượt đổ ra hoài, chia làm ba mũi 

qua cầu để sang sông. 

- Chuyến này đi xa quá xá ta. Ồ, Ngài mà đã đích thân nhúng tay vào 

thì phải biết... Trèng ơi!... Ngài kia rồi kìa.. Hoàng Đế vạn tuế... Thế là 

tiến vào những cánh đồng cỏ hoang của châu Á rồi đấy! Cái xứ gì đâu - 

Beauché, chào cậu nhé; tứ sẽ dành cho cậu lâu đài bảnh nhất Moscou. - 

Chào cậu, chúc cậu may mắn!... Này, cậu thấy Hoàng Đế đâu không?... 

Hoàng Đế vạn tuế... tuế. Nè, Gérard, nếu tớ được làm tổng trấn Ăn Độ, tớ 

sẽ cho cậu làm thượng thư xứ Cachemire nhất định vậy - Hoàng Đế vạn 

tuế! Vạn tuẽ! vạn tuế! vạn tuế! - Tụi Cô-dác đê tiện, coi chúng chạy trối 

chết kìa! Hoàng Đế vạn tuế! Ngài kìa! Cậu thấy không? Tao đã thấy Ngài 

hai lần gần sát như tao thấy mày lúc này. Chú cai bé nhỏ...3 Tao đã thấy 

Ngài gắn huy chương cho một chiến binh già... 

- Hoàng Đế vạn tuế!... 

Đó là những lời của quân sĩ, già và trẻ, đủ hạng người, đủ tính tình, đủ 

địa vị trong xã hội. Mặt người nào cũng hân hoan vì thấy chiến dịch mà họ 

nóng lòng chờ đợi đã bắt đầu; họ đều nhiệt tâm, tận tụy với con người 

bận áo đuôi tôm xám mà họ thấy trên bờ dốc chót vót kia. 

Ngày 13 tháng sáu người ta dắt lại cho Napoléon một con ngựa Ả Rập 

nhỏ thuần giống, ông ta leo lên yên rồi phi tới một trong ba cái cầu trên 
 

1 Dân tộc ở phía bắc Hắc Hải vào thời cổ. 
2 Tức Đại đế Alexandre (356-323) nhà chinh phục của Hi Lạp nổi danh nhất 

thời cổ, tạo được một đế quốc mênh mông nhưng không vững. 
3 Binh sĩ gọi đùa Napoléon như vậy. 
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sông Niémen, dọc đường nhức tai về những tiếng tung hô mà ông đành 

phải chịu đựng vì không lẽ ngăn cấm quân lính tỏ tình quí mến mình. 

Những tiếng reo hò không ngớt đó làm ông khó chịu, đãng trí vì từ khi trở 

về với quân đội, lúc nào trí óc ông cũng bận về việc quân. Ông đi qua một 

chiếc cầu phao rập rình, quặt sang bên trái rồi phi về hướng Kovno, phía 

trước có một bọn khinh kị cận vệ hân hoan dẹp đường cho ông vượt đám 

quân sĩ. Tới bờ con sông Vilia mênh mông, ông ngừng lại bên một trung 

đoàn kị binh u-lan đương đóng ở đó. 

Bọn lính Ba Lan cũng tung hô: Vivat!1 và trong lúc nô nức họ bỏ hàng 

ngũ, xô đẩy nhau để được trông mặt ông cho rõ hơn. 

Napoléon thăm dò con sông, xuống ngựa, ngồi trên một khúc cây bên 

bờ. Ông lặng lẽ ra hiệu bảo đem chiếc viễn kính lại và một thị đồng vui 

vẻ, chạy tới; ông kê chiếc viễn kính lên vai người đó mà thám sát bờ bên 

kia. Rồi ông chăm chú xem một tấm bản đồ trải trên mấy khúc cây. Đầu 

vẫn cúi, ông nói mấy tiếng, tức thì hai sĩ quan phụ tá phi lại phía kị binh 

u-lan Ba Lan. Khi một người vừa tới thì có tiếng thì thầm trong hàng ngũ: 

- Gì vậy. Ngài nói gì vậy? 

Lệnh truyền xuống bảo họ kiếm một chỗ nông để qua sông. Viên đại tá 

u-lan, già mà quắc thước, mặt đỏ, vì cảm xúc mà lắp bắp xin sĩ quan phụ 

tá cho phép ông ta đưa trung đoàn lội qua sông mà không cần tìm chỗ 

cạn. Ông ta có vẻ lo sợ bị từ chối; như một đứa nhỏ xin phép được cưỡi 

ngựa, ông ta xin được trổ tài như vậy dưới mắt hoàng đế. Viên sĩ quan 

phụ tá đáp rằng có lẽ hoàng đế không phật ý về sự quá sốt sắng đó đâu. 

Tức thì viên sĩ quan già, râu mép dài, mặt tươi rói, mắt long lanh, vung 

cây kiếm lên, hét lớn Vivat! Rồi sau khi ra lệnh cho quân lính theo mình, 

ông ta thúc ngựa băng xuống sông. Con ngựa muốn chùn lại, ông điên 

tiết thúc mạnh hơn, nó lao xuống, tới một chỗ nước chảy mạnh. Mấy trăm 

quân u-lan theo ông ta. Tới giữa dòng, họ vừa lạnh vừa sợ, vướng nhau 

mà té nhào. Vài con ngựa chết đuối: người cũng bị nước cuốn đi, một số 

cố bám hoặc vào yên ngựa, hoặc vào bờm ngựa mà lội. Họ rán qua được 

bờ bên kia; và mặc dầu cách đó khoảng năm trăm thước có một chỗ cạn 

mà họ vẫn lấy làm hãnh diện được lội và chết đuối trước mặt con người 

ngồi trên khúc cây chẳng buồn nhìn họ kia. Viên sĩ quan phụ tá trở về, lựa 

lúc thuận tiện, lưu ý Napoléon tới lòng hy sinh của lính Ba lan. 

Con người thấp bé bận áo đuôi tôm xám bèn đứng dậy, gọi Berthier tới 

rồi cùng đi dạo trên bờ sông, vừa ra lệnh vừa lơ đãng, bực mình ngó bọn 

lính u-lan đang chết đuối làm cho ông ta không chú ý được tới những việc 

nghiêm trọng nữa. 
 

1 Vạn tuế (tiếng Ba Lan). 
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Đã từ lâu ông biết chắc rằng, bất kỳ nơi nào trên thế giới, từ châu Phi 

tới những cánh đồng cỏ hoang ở Moscovie, hễ có mặt ông là mọi người 

hăng hái hy sinh như điên. Ông bảo dắt ngựa lại cho ông rồi trở về bản 

doanh. 

Mặc dầu người ta chèo thuyền ra vớt mà cũng có tới khoảng bốn chục 

lính u-lan chết đuối. Đa số đã lội trở lại bờ; viên đại tá và vài người nữa 

khó khăn lắm mới qua được bờ bên kia. Mới lóp ngóp lên tới bờ, ướt như 

chuột lột, họ đã vừa hò hét Vivat! vừa ngó về phía Napoléon ngồi lúc nãy, 

nhưng ông ta đã đi khỏi rồi, vậy mà họ cũng vẫn thấy rất sung sướng. 

Buổi tối, giữa hai mệnh lệnh - lệnh thứ nhất là chở gấp giấy bạc giả 

mạo tới để dùng ở Nga, lệnh thứ nhì là xử bắn một tên dân Saxe1 đã bắt 

được ở trong người một bức thư chứa tài liệu về sự chuyển quân của Pháp 

- Hoàng đế ra một lệnh thứ ba ghi tên viên đại tá Ba Lan đã nhảy xuống 

sông một cách vô ích đó vô Đoàn Danh dự2 mà chính Hoàng Đế là người 

đứng đầu. 

Quos vult perdere - dementat.3 

 

CHƯƠNG III 

 

Trong khi đó, Hoàng đế Nga đương ở Vilna. Ông tới đó đã được hơn một 

tháng, duyệt binh và dự các cuộc thao diễn. Mọi người đều chờ đợi chiến 

tranh, nhà vua sở dĩ rời Pétersbourg là để chuẩn bị chiến tranh, nhưng tới 

bây giờ vẫn chưa có gì sẵn sàng cả. Vẫn chưa có kế hoạch chung để tác 

chiến; người ta đã đề nghị nhiều kế hoạch đấy, nhưng không kế hoạch 

nào được chấp nhận; và nhà vua càng kéo dài cuộc lưu trú ở đó thì nỗi do 

dự lại càng tăng. Cả ba đạo quân đều có viên tổng tư lệnh riêng nhưng 

thống soái chung thì chưa có vì nhà vua không chịu đảm nhiệm chức vụ 

tối cao đó. 

Trong khi chờ đợi hão như vậy, thời gian trôi qua, người ta càng lơ đãng 

việc chuẩn bị. Bọn cận thần cơ hồ chỉ tìm mọi cách làm cho nhà vua quên 

rằng chiến tranh sắp xảy ra mà cứ tiêu dao ngày tháng cho thỏa thích. 

Sau bao nhiêu cuộc khiêu vũ hội hè do các quan lớn Ba Lan, các triều 

thần và ngay cả nhà vua nữa tổ chức, thết đãi, đến tháng sáu, một viên 

tướng phụ tá4 Ba Lan, nhân danh tất cả bạn đồng sự, sửa soạn một bữa 

 
1 Một tỉnh miền Nam nước Phổ. 
2 Légion d'Honneur. Những người trong đoàn được đeo một huy chương mà thời 

Pháp, chúng ta gọi là Bắc đẩu bội tinh. 
3 Tiếng La tinh, nghĩa là: muốn hại ai thì làm cho người đó mất trí đi. 
4 Tướng làm sĩ quan phụ tá cho Tổng tư lệnh. 
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tiệc và một cuộc khiêu vũ để mời nhà vua. Ý đó được mọi người hoan 

nghênh; nhà vua cũng chuẩn y. Các tướng phụ tá bèn quyên tiền. Một 

thiếu phụ được nhà vua đặc sủng, nhận làm nữ chủ nhân buổi tiệc. Bá 

tước Bennigsen có nhiều điền trang trong tỉnh Vilna, cho mượn lâu đài ở 

Zakrest làm nơi mở hội; người ta định ngày 13 tháng sáu, sẽ có tiệc tùng, 

khiêu vũ, chơi thuyền và đốt pháo bông. 

Vậy đúng cái ngày Napoléon hạ lệnh vượt sông Niémen, đạo quân tiên 

phong của ông đánh đuổi quân Cô-dác, xâm phạm biên giới Nga, vua 

Alexandre dự hội ở nhà bá tước Bennigsen do các tướng phụ tá của ông 

mời. 

Buổi hội thật vui vẻ, rực rỡ; bọn người sành điệu cho rằng chưa bao giờ 

tập hợp được nhiều giai nhân như vậy. Bá tước phu nhân Bezoukhov đã 

cùng với nhiều phu nhân Nga nữa theo nhà vua lại Vilna; hôm đó «vẻ đẹp 

Nga» đẫy đà của nàng ăn đứt vẻ đẹp mảnh mai của các phu nhân Ba Lan. 

Nhà vua để y tới nàng và ban cho nàng cái vinh dự vũ với nhà vua một 

điệu. 

Boris Droubetzkoi cũng có mặt với tư cách trai chưa vợ, như chàng nói, 

vì chàng để vợ ở lại Moscou; mặc dầu không phải là tướng phụ tá, chàng 

cũng xin góp một số tiền lớn để được dự. Bây giờ chàng đã là một người 

giàu có, tiến xa trên đường danh vọng rồi, không cần tìm người che chở 

nữa, mà trái lại, có thể tụ coi là ngang hàng với những người tai mắt nhất 

cùng trạc tuổi chàng. Ở Vilna chàng gặp lại Hélène sau một thời gian xa 

cách; chuyện cũ đã quên hẳn rồi nhưng vì Hélène được một nhân vật rất 

cao sang quí mến, mà Boris thì mới cưới vợ, nên họ lại thành bạn cố cựu 

với nhau. 

Nửa đêm, người ta vẫn còn khiêu vũ. Hélène không tìm được bạn nhảy 

nào xứng với mình, đành mời Boris nhảy điệu ma-duốc-ca. Họ là cặp nhảy 

thứ ba. Trong khi họ nói chuyện về những người quen cũ, Boris lạnh lùng 

ngắm đôi vai trần trắng nõn của Hélène lộ ra ngoài chiếc áo sa màu đậm 

thêu kim tuyến; nhưng đồng thời cặp mắt chàng vẫn bất giác theo dõi 

hoàng thượng mà không ai hay. Lúc đó nhà vua cũng ở trong phòng, 

nhưng không vũ mà đứng gần cửa, thỉnh thoảng giữ người này hay người 

kia lại, ngỏ vài lời thân mật với họ một cách rất khéo léo không ai bắt 

chước được. 

Điệu ma-duốc-ca mới bắt đầu được một chút thì Boris nhận thấy viên 

tướng phụ tá Balachov, vào hàng cận thần, tiến lại phía nhà vua và trái 

với nghi thức, đứng sát nhà vua trong khi ngài đương nói chuyện với một 

phu nhân Ba Lan. Vua Alexandre ngạc nhiên đưa mắt nhìn ông ta và hiểu 

rằng ông ta sở dĩ thất nghi như vậy chắc là có lý do gì quan trọng lắm, 
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nên khẽ cúi đầu xin phép vị phu nhân, rồi quay lại phía Balachov. 

Balachov mới nói được mấy tiếng thì nhà vua đã lộ vẻ rất đỗi kinh ngạc. 

Ngài nắm cánh tay ông ta cùng rảo bước qua phòng khách, không để ý 

tới đám đông dạt qua hai bên để tránh đường. Duy Araktcheiev là có vẻ 

rất xúc động, mắt liếc trộm nhà vua, mũi đỏ khịt khịt nhẹ nhẹ, dám từ 

trong đám đông bước ra như có ý mong nhà vua hỏi chuyện mình. Boris 

tinh ý nhận thấy vậy, hiểu rằng Araktcheiev ghen với Balachov, bực mình 

rằng một tin có lẽ quan trọng mà sao không cho mình biết để mình trình 

lên hoàng thượng. Nhưng nhà vua đi ngang qua mà không nhận thấy ông 

ta, kéo Balachov ra khu vườn trưng đèn rực rỡ. Araktcheiev một tay giữ 

thanh gươm, giận dữ ngó chung quanh, bước theo sau, cách nhà vua 

khoảng hai chục bước. 

Trong khi tiếp tục nhảy nốt vũ hình ma-duốc-ca, Boris rất nóng lòng 

muốn biết Balachov đã đem lại tin tức gì và băn khoăn tự hỏi làm cách 

nào bây giờ để biết được tin đó trước các người khác. Tới lúc phải lựa một 

bạn nhảy cho thành vũ hình, chàng ghé tai Hélène nói nhỏ rằng chàng lựa 

bá tước phu nhân Potocka, mà chàng ngờ rằng bấy giờ đã ra đứng ngoài 

hiên; rồi chàng lướt trên sàn gỗ, chạy ra phía cửa đưa ra vườn và ngừng 

lại khi thấy nhà vua cùng với Balachov trở vô phòng. Như không kịp 

tránh, chàng vội vàng đứng sựng lại, cung kính nép mình vào khung cửa. 

Nhà vua bực tức như một người mới bị xúc phạm, nói nốt chuyện với 

Balachov: 

- Không tuyên chiến mà kéo quân vô đất Nga! Hễ còn một tên lính địch 

trên đất ta thì ta không khi nào giảng hòa. 

Boris thấy nhà vua nói câu đó ra vẻ thích thú: Alexandre hài lòng về 

cách diễn tả tư tưởng như vây; nhưng hơi bất bình là có kẻ đã nghe được, 

nên cau mày nói thêm: 

- Không cho ai hay việc này, nghe! 

Boris hiểu rằng câu đó ám chỉ mình, nên cúi đầu, nhìn xuống. Nhà vua 

bước vô phòng khách, ở lại thêm gần nửa giờ nữa. 

Vậy Boris là người biết trước nhất cái tin quân Pháp đã qua sông 

Niémen và có thể tỏ cho một số nhân vật quan trọng thấy rằng điều người 

khác không biết thì chàng biết được, mà làm cho họ phải nể mình hơn 

nữa. 

Sau một tháng luống công đợi chờ, tin đó tới đúng giữa buổi vũ hội nên 

càng có vẻ đột ngột. Trong lúc bất bình, giận dữ, vua Alexendre, thốt ra 

câu đó sau này nổi tiếng, câu mà ông lấy làm thích thú và diễn được đúng 

xúc cảm của mình. Hai giờ sáng ra về ông cho triệu viên bí thư Chichkov, 
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sai thảo ngay bản nhật lệnh cho quân đội và một tờ chiếu dụ cho đại 

nguyên soái công tước Saltikov, trong đó ông đòi phải xen cho được câu 

ông đã thốt là không khi nào hòa giải hễ còn một tên lính Pháp trên đất 

Nga. 

Hôm sau ông sai thảo bức thư dưới đây gởi cho Napoléon: 

Nhân huynh nhã giám. Hôm qua tôi hay tin rằng mặc dầu tôi trung thực 

giữ đúng những điều cam kết với Bệ hạ mà quân đội của Bệ hạ đã vượt 

qua biên giới Nga, và tôi mới nhận được tức thì một văn thư gởi từ 

Pétersbourg trong đó bá tước Lauriston cho hay sở dĩ có cuộc khởi hấn là 

vì Bệ hạ nghĩ rằng ngay từ cái lúc công tước Kourakine1 yêu cầu cấp phát 

hộ chiếu để về nước là Bệ hạ đã ở trong tình trạng chiến tranh với tôi rồi. 

Những lý do mà đại hầu tước Bassano2 dựa vào để từ chối không cấp phát 

hộ chiếu cho ông ta, không bao giờ lại có thể làm cho tôi ngờ được rằng 

vụ đó có thể dùng làm duyên cớ cho sự khởi hấn. Thực thế, viên sứ thần 

đó không hề được lệnh của tôi để hành động như vậy, như chính ông ta 

cũng đã tuyên bố; vả chăng mới hay tin tôi đã ra lệnh cho ông ta phải 

tiếp tục chức vụ cũ, như vậy là tôi rất bất bình về việc của ông ta. Nếu Bệ 

hạ không muốn cho hai dân tộc chúng ta3 đổ máu vì một sự hiểu lầm như 

vậy mà bằng lòng rút quân ra khỏi đất Nga thì tôi sẽ coi việc đã xảy ra 

như không có và chúng ta có thể thỏa thuận với nhau được. Bằng không, 

thưa Bệ hạ, tôi bắt buộc phải đẩy lui một cuộc tấn công mà tôi không hề 

làm gì để gây ra cả. Vẫn còn là tùy Bệ hạ có muốn tránh cho nhân loại 

những tai họa của một cuộc chiến tranh mới hay không. 

Tôi xin có lời, vân vân... 

(Ký tên) 

Alexandre. 

 

CHƯƠNG IV 

 

Hai giờ sáng ngày 13 4tháng sáu, hoàng đế Alexandre triệu Balachov 

tới, đọc cho ông ta nghe bức thư viết cho Napoléon rồi ra lệnh cho ông ta 

đích thân đem bức thư đó lại cho hoàng đế Pháp. Trước khi ông ta lui ra, 

nhà vua còn nhắc thêm một lần nữa rằng «hễ còn một lên lính Pháp trên 

đất Nga thì sẽ không hòa giải» và ra lệnh cho ông ta phải lặp lại đúng câu 

đó cho Napoléon. Sỡ dĩ không xen câu đó trong bức thư vì nhà vua vốn tế 

 
1 Sứ thần Nga ở Vienne. 
2 Chính khách Pháp, Thượng thư bộ Ngoại giao. 
3 Bản Gallimard: cho dân tộc của Bệ hạ. 
4 Đúng ra là hai giờ sáng ngày 14. 
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nhị, cảm thấy rằng còn muốn cố gắng hòa giải lần cuối cùng nữa thì viết 

như vậy không tiện, nhưng Balachov phải nhớ nói lại cho Napoléon nghe. 

Hừng đông ngày 14 tháng sáu, Balachov cùng với một lính kèn và hai 

lính Cô-dác tới làng Rykonty, tiền đồn của quân Pháp ở bên này sông 

Niémen. Lính canh của đạo kị binh Pháp chặn họ lại. 

Một viên hạ sĩ phiêu kị bận quân phục màu đỏ tía và đội mũ lông quát 

lớn, bảo ông ta ngừng lại; ông ta không ngừng lại ngay, vẫn cho ngựa 

bước một tiến tới. Viên hạ sĩ cau mày, lẩm bẩm một lời rủa, cản đường 

viên tướng Nga, rút gươm ra1, mắng một cách cục cằn rằng điếc hay sao 

mà bảo không nghe. Balachov xưng danh. Viên hạ sĩ sai một tên lính đi 

tìm sĩ quan, rồi lại tiếp tục chuyện trò với bạn bè, không thểm để ý cũng 

chẳng thèm nhìn sứ giả của Nga nữa. 

Balachov thường được tiếp xúc với những bậc quyền cao chức trọng 

nhất, mới ba giờ trước được bệ kiến hoàng thượng, và do chức vụ vẫn 

quen được tôn trọng, cho nên rất ngạc nhiên và khó chịu bị kẻ vũ phu thô 

bạo đó coi là kẻ thù ngay trên đất nước mình, chẳng coi mình ra cái gì cả. 

Mặt trời ló qua đám mây; không khí mát mẻ và ẩm hơi sương. Nông 

dân dắt bò ra đồng cỏ. Chim sơn ca ríu rít từ đám lúa bay lên, con nọ kế 

tiếp con kia, như bọt nổi lên mặt nước. 

Trong khi đợi họ đi tìm viên sĩ quan ở trong làng, Balachov dò xét 

chung quanh. Hai lính Cô-dác, người lính kèn và bọn phiêu kị Pháp thỉnh 

thoảng đưa mắt nhìn nhau. 

Viên đại tá phiêu kị chắc là mới ngủ dậy, cưỡi một con ngựa xám, mập, 

tiến tới, phía sau có hai người lính. Từ sĩ quan tới lính và ngựa đều có vẻ 

thỏa mãn, bảnh bao. Chiến sự mới bắt đầu, nên quân đội ăn bận còn trải 

chuốt như để diễn binh, nhưng trong cách trang phục có vẻ hùng dũng 

hơn, vừa vui vẻ vừa hăng hái. Thường tình như vậy. 

Viên đại tá cố giữ lắm mới khỏi ngáp, tỏ vẻ lễ độ, chắc đã đoán được sự 

quan trọng của sứ mạng Balachov. Ông ta dắt Balachov đi qua hàng tiền 

sáo và bảo Hoàng Đế đươhg ngự ở đại bản doanh cách đó không xa sẽ 

cho Balachov được yết kiến, ngay như sở nguyện. 

Họ đi qua làng Rykonty, giữa đường gặp những lính giữ ngựa, quân 

canh và lính phiêu kị Pháp; bọn này chào viên đại tá của họ và tò mò nhìn 

quân phục Nga. Ra khỏi làng, viên đại tá bảo Balachov rằng đi hai cây số 

nữa sẽ tới chỗ của sư đoàn trưởng và viên này sẽ dẫn Balachov tới đại 

bản doanh. 

Mặt trời đã lên cao và tưng bừng chiếu trên cây cỏ xanh mướt. 
 

1 Bản Hazan: tay đặt lên đốc gươm. 
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Họ leo một cái dốc, vừa mới qua khỏi một cái quán trên đỉnh dốc thì 

thấy ở trước mặt một đám người cưỡi ngựa từ chân dốc bên kia leo lên, đi 

đầu là một người cưỡi một con ngựa ô, yên và cương lấp lánh dưới ánh 

mặt trời. Người đó cao lớn, đội một chiếc mũ có lông, tóc đen và quăn rủ 

xuống hai vai, cặp chân dài đưa ra phía trước, theo thói quen cưỡi ngựa 

của người Pháp. Thấy Balachov, người đó liền phi nước đại tới, từ chùm 

lông tới châu ngọc và lon vàng đều lắc lư, lóng lánh dưới ánh nắng rực rỡ 

trời tháng sáu. 

Khi người cưỡi ngựa đeo đầy những vòng xuyến, lông chim, dải kim 

tuyến, điệu bộ như một ông tướng tuồng ấy chỉ còn cách Balachov khoảng 

hai mình ngựa, thì viên đại tá Pháp, tên là Ulner, thì thầm với Balachov 

giọng tôn kính: «Quốc vương thành Naples đấy». Quả vậy, người cưỡi đó 

là Murat, hồi đó được gọi là quốc vương thành Naples. Mặc dầu không ai 

hiểu nổi tại sao ông ta lại có cái tước đó, người ta cũng vẫn gọi ông như 

vậy và chính ông cũng tin mình là một quốc vương thật, nên càng làm ra 

vẻ oai vệ, trang trọng hơn trước. Ông ta tin như vậy tới nỗi, trước khi rời 

thành Naples, đi dạo phố với vợ, nghe thấy vài người Ý hô to «Viva il re»1, 

ông ta quay lại, rầu rĩ mỉm cười, nói với vợ: «Tội nghiệp, họ không ngờ 

rằng ngày mai mình đã rời họ!» 

Mặc dầu tin mình là quốc vương thật, và thương hại cho thần dân sẽ 

buồn rầu vì vắng mặt mình, mà khi được lệnh trở về quân đội nhất là khi 

ở Dantzig, nghe ông anh vợ chí tôn2 bảo: “Tôi cho chú làm vua để trị vì 

theo cách của tôi, chứ không phải theo cách của chú», Murat cũng vui vẻ 

làm những công việc quen thuộc như trước; y như một con ngựa được săn 

sóc chu đáo, nhưng không để cho quá mập, mới thắng vào càng xe đã 

nóng nảy dậm chân, ông ta ăn bận phù hoa lòe loẹt, vui vẻ và thỏa mãn, 

phi trên những đường cái Ba Lan chẳng hiểu là tới đâu và để làm gì. 

Thấy viên tướng Nga, ông ta hất mái tóc dài và quăn ra phía sau, ra vẻ 

một quốc vương lắm, rồi đưa mắt hỏi viên đại tá Pháp. Viên này kính cẩn 

tâu với Bệ hạ nhiệm vụ của Balachov mà phát âm sai tên của Balachov. 

Quốc vương quen có thái độ quả quyết, giải được nỗi lúng túng của viên 

đại tá, nói ngay: 

- De Balmachève3! Hân hạnh được làm quen với tướng quân. 

Ông ta phác một cử chĩ, có cái vẻ hạ cố của một bậc vương giả. 

Nhưng khi ông bắt đầu nói lớn tiếng và nhanh thì tất cả cái uy nghi của 

 
1 Quốc vương vạn tuế. 
2 Tức Napoléon. 
3 Murat cũng lại phát âm sai tên của Balachov nữa và tặng thêm Balachov 

tiếng De, tiếng để trò hạng quí phái (theo tục Pháp). 



17 

 

ông biến mất và bất giác có cái giọng thân mật xuề xòa. Ông ta đặt tay 

lên vai con ngựa của Balachov, rồi bảo: 

- Thế nào, tướng quân, hình như chiến tranh đến nơi rồi thì phải. 

Giọng ông ta có vẻ tiếc một sự thể mà ông ta không có quyền phê 

phán. 

Balachov đáp: 

- Tâu Bệ hạ, chúa thượng của tôi không muốn chiến tranh, điều ấy Bệ 

hạ cũng thấy. 

Balachov lạm dụng tiếng Bệ hạ; khi người ta nói với một người mới 

được cái tước đó, thì không sao tránh được cái vẻ không tự nhiên ấy. 

Trong khi Ngài De Balachoff1 nói, mặt quốc vương thành Naplas tươi 

rói, thỏa mãn một cách ngốc nghếch. Nhưng tố quốc vương, hành hồ quốc 

vương2: ông ta tự cho rằng mình với tư cách một quốc vương và một 

đồng minh thì không thể không bàn chính sự với sứ giả của Alexandre 

được. Ông ta bèn xuống ngựa, nắm cánh tay của Balachov, kéo ra một 

bên, cách bọn tùy tùng vài bước đang tôn kính đứng đợi, rồi cùng nhau đi 

đi lại lại, chuyện trò ra vẻ quan trọng lắm. Ông ta bảo rằng Hoàng Đế 

Napoléon bất bình về việc trước kia sa-hoàng yêu sách Hoàng Đế phải rút 

quân ra khỏi nước Phổ, nhất là từ khi lời yêu sách đó được mọi người biết 

thì danh dự của nước Pháp bị tổn thương nhiều. 

Balachov bảo lời yêu cầu đó không có gì là xúc phạm cả vì lẽ... Murat 

mỉm cười một cách ngây ngô, ngắt lời: 

- Vậy theo ngài, người gây chuyện không phải là hoàng đế Alexandre 

ư? 

Balachov bày tỏ lý do vì đâu mình cho rằng người gây chiến là 

Napoléon. Murat lại ngắt lời lần nữa. 

- Tướng quân thân mẽn ạ, tôi hết lòng mong rằng các vị hoàng đế dàn 

xếp với nhau cho cuộc chiến tranh đã khởi sự này, trái với ý muốn của tôi, 

kết thúc càng sớm càng hay. 

Giọng của ông ta như giọng của những người đầy tớ muốn giữ tình hòa 

hảo với nhau mặc dầu chủ của họ đương có chuyện xích mích. 

Rồi ông ta hỏi thăm về sức khỏe của đại hầu tước, nhắc lại những buổi 

họ cùng vui chơi ở Naples. Rồi bỗng nhớ lại cái địa vị quốc vương của 

 
1 Murat cũng lại phát âm sai tên của Balachov nữa và tặng thêm Balachov 

tiếng De, tiếng để trò hạng quí phái (theo tục Pháp). 
2 Nguyên văn: royauté oblige. Pháp có tục ngữ: Noblesse oblige. Tolstoi đã 

đổi noblesse ra rayauté. Chúng tôi cũng mượn câu: tố phú quí hành hồ phú 

quí mà đổi phú quí ra quốc vương. 
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mình, ông ta uy nghi đứng thẳng người lên, tư thế như hồi làm lễ đăng 

quang, vung tay ra, bảo: 

- Thôi, xin tạm biệt tướng quân! tôi chúc tướng quân thành công trong 

nhiệm vụ. 

Rồi xúng xính trong chiếc áo đỏ thêu kim tuyến, chùm lông trên mũ 

phất phới trong gió, châu ngọc lấp lánh dưới ánh nắng, ông ta trở về chỗ 

bọn tùy tùng vẫn nghiêm cẩn đứng im đợi ông. 

Balachov tiếp tục đi, tin ở lời Murat rằng sắp được gặp mặt Napoléon. 

Nhưng tới làng bên, lính canh trong đoàn bộ binh của Davout lại cản ông 

lại, như ở hàng tiền sáo lúc nãy, và một viên phụ tá hay tin, tới dẫn ông 

vào gặp thống chế Davout. 

 

CHƯƠNG V 

 

Davout là Araktcheiev của Napoléon, một Araktcheiev không nhút nhát, 

nhưng cũng tỉ mỉ, mẫn cán không kém và cũng chỉ biết có mỗi một cách 

tỏ lòng tận trung với chủ là hành động hết sức tàn bạo. 

Trong bộ máy của một quốc gia, hạng người như vậy cũng cần thiết 

như bọn chó sói trong thiên nhiên; họ tồn tại và luôn luôn giữ được địa vị 

mặc dầu ta thấy có vẻ vô lý quá, sao mà họ có thể gần gũi các vị quốc 

trưởng được. Chỉ có sự cần thiết đó mới giảng cho ta hiểu được tại sao cái 

con người tàn bạo Araktcheiev đã tự tay vặt râu mép của lính pháo thủ, 

thần kinh suy nhược tới nỗi hơi thấy nguy hiểm là chạy, con người vô giáo 

dục, thô lỗ đó lại có thể giữ được quyền lực địa vị lâu như vậy ở bên cạnh 

hoàng đế Alexandre bản tính rất nhân từ, cao quý và hào hiệp. 

Balachov thấy Davout ngồi trên một cái thùng ton-nô trong một cái 

kho, đương soát lại sổ sách. Một sĩ quan phụ tá đứng bên cạnh. Davout có 

thể kiếm được một chỗ ở tốt hơn, nhưng ông ta thuộc vào hạng người tự 

ý sống rất khắc khổ để có cái quyền được quạu quọ. Vì vậy mà lúc nào họ 

cũng bận rộn, vội vàng, vẻ mặt ông ta như muốn bảo: «Tôi ngồi trên một 

cái thùng ton-nô làm việc trong một cái kho như vầy, thì làm sao mà nghĩ 

tới những vui thú trong đời được?» Cái vui lớn nhất, cái nhu cầu tự nhiên 

của hạng người đó là hễ thấy ai quay cuồng trong cuộc sống thì phô ngay 

sự hoạt động buồn tẻ và ương ngạnh của mình ra để người ta cụt hứng. 

Ông ta đương vui thú như vậy khi Balachov bước vô. Qua cặp kính, ông ta 

liếc nhìn gương mặt của Balachov hớn hở vì buổi sáng tươi đẹp và vì mới 

chuyện trò với Murat, rồi không đứng dậy, cũng không nhúc nhích, mà 

còn cau mày hơn nữa, mỉm cười một cách cay độc, tiếp tục làm việc. Thấy 
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người mới tới có vẻ khó chịu vì cách tiếp đãi của mình, ông ta mới ngửng 

đầu lên, lạnh lùng hỏi có việc gì. 

Balachov cho rằng Davout khinh khỉnh như vậy chỉ vì không biết mình 

vừa là tướng phụ tá, vừa là sứ giả của hoàng đế Alexandre, nên vội vàng 

kể rõ chức tước và sứ mệnh của mình nhưng lạ quá, Davout nghe xong lại 

càng quạu quọ, gay gắt hơn, hỏi trống không: 

- Thư đâu? Đưa tôi, tôi sẽ chuyển lên Hoàng Đế...  

Balachov bảo mình được lệnh giao thư tận tay hoàng đế. 

- Lệnh của hoàng đế các ông chỉ có hiệu lực trong quân đội các ông 

thôi, ở đây người ta bảo gì ông thì ông cứ thế mà làm. 

Và để cho viên tướng Nga thấy rõ rằng ở đây phải lệ thuộc sức mạnh 

tàn bạo, ông ta sai viên sĩ quan phụ tá đi kiếm sĩ quan trực. 

Balachov đặt bức thư lên cái cánh cửa dùng làm bàn viết, còn đính cả 

bản lề và gác lên hai cái thùng ton-nô. Davout cầm đọc hàng chữ ngoài 

bao. 

Balachov bảo: 

- Ngài tiếp đãi tôi nhã nhặn hay không, cái đó tùy ý, nhưng tôi phải cho 

ngài hay rằng tôi vào hàng tướng phụ tá của Hoàng Đế... 

Davout làm thinh ngó ông ta, khoái chí thấy trên mặt ông ta có vẻ bối 

rối, rồi bảo: 

- Ông sẽ được đối xử một cách xứng đáng với chức tước của ông. 

Rồi bỏ bức thư vào túi, ông ta bước ra. 

Một phút sau, viên sĩ quan phụ tá của Davout là De Castries tới dẫn 

Balachov lại căn phòng dành cho ông ta. 

Hôm đó Balachov ăn chiều với nguyên soái Davout cũng trên cái bàn 

gác trên hai thùng ton-nô đó. 

Hôm sau, Davout đi từ sáng sớm sau khi cho mời Balachov lại, hách 

dịch dặn ông ta phải ở đấy, nếu có lệnh đi đâu thì phải theo đoàn xe tải, 

và không được nói gì với De Castries. 

Sau bốn ngày sống hiu quạnh, buồn bực, cảm thấy sự lệ thuộc, bất lực 

của mình, càng buồn bực vì nhớ lại mới đây, mình có quyền lực ra sao; 

sau nhiều chặng đi theo hành lý của thống chế Davout và quân đội Pháp, 

Balachov lại qua cái trạm ngăn đường mấy ngày trước đã đi ngang, sau 

cùng trở về Vilna lúc đó đã bị địch chiếm... 

Hôm sau nữa, một thị thần của hoàng đế, De Turenne, lại cho hay rằng 

Napolén cho phép ông ta bệ kiến. 
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Bốn ngày trước, bọn lính canh của trung đoàn Préobrajensky còn gác 

ngôi nhà mà người ta dẫn Balachov tới: hôm nay chỉ thấy hai người lính 

pháo thủ Pháp bận quân phục màu lam xẻ ngực, và đội mũ lông; một 

đoàn hộ giá gồm lính phiêu kị và u-lan, và một đoàn tùy tùng rực rỡ gồm 

sĩ quan phụ tá, thị đồng, tướng lãnh, đợi Napoléon ngự ra; con ngựa cưỡi 

và người giám mã ma-mơ-lúc Roustan1 đứng ở dưới thềm. Balachov được 

Napoléon tiếp cũng trong ngôi nhà mà trước đây Alexandre đã giao thư 

cho ông ta. 

 

CHƯƠNG VI 

 

Mặc dầu đã quen với cảnh lộng lẫy trong các cung đình mà Balachov 

cũng phải kinh ngạc về sự xa hoa tráng lệ trong ngôi nhà đó. 

Bá tước De Turenne dắt ông ta vô một căn phòng rộng trong đó một 

đám đông đương chầu chực: tướng lãnh, thị thần và các ông lớn Ba Lan 

mà Balachov thấy trước kia ở chung quanh hoàng đế Alexandre. Duroc 

báo rằng Hoàng Đế sẽ tiếp viên tướng Nga trước khi đi dạo. 

Ngồi đợi được vài phút thì viên thị thần trực bước ra, lễ độ cúi chào 

Balachov, mời đi theo mình. 

Balachov vô một phòng nhỏ có một cửa thông qua phòng giấy, chính 

căn phòng trong đó ông đã nhận được mệnh lệnh cuối cùng của 

Alexandre, ông ta phai đợi hai ba phút nữa, rồi nghe phía sau cánh cửa có 

bước đi hấp tấp; cánh cửa bỗng mở ra. Mọi người im lặng. Rồi có những 

bức chân khác mạnh dạn, cương quyết tiến lại gần: Napoléon, Hoàng đế 

Pháp, vừa sửa soạn xong để cưỡi ngựa đi chơi. Bộ quân phục màu lam để 

lộ một chiếc gi-lê trắng ôm sát cái bụng tròn vo của ông, chiếc quần bằng 

da trắng bó sát cặp đùi mập trên hai cẳng ngắn ngủn thọc vô đôi giày ống 

cao tới gối. Mớ tóc ngắn mới chải để xõa một mái xuống giữa vừng trán 

rộng. Cổ trắng và múp míp tỏa mùi nước hoa Cologne, nổi bật trên cổ áo 

đen của quân phục. Mặt đầy đặn và còn trẻ, cằm nhô ra, có vẻ nhân từ uy 

nghi, đúng là của bậc đế vương. 

Ông ta bước vội, nhón gót, đầu hơi ngửa ra phía sau. Toàn thân ngắn 

ngủn và đẫy đà, vai rộng và to, bụng và ngực bất giác ưỡn ra, hết thảy 

đều có cái vẻ oai vệ, phì nộn của hạng người tứ tuần sống trong cảnh 

sung túc. Người ta lại nhận thấy hôm đó ông rất vui vẻ. 

Balachov kính cẩn cúi rạp xuống để chào, ông gật đầu đáp lại, tiến lại 

 
1 Mameluk: kỵ binh đánh thuê của Ai Cập. Roustan, gốc ở Géorgie, sau chiến 

dịch Ai Cập, được Napoléon tin dùng, đưa về Pháp. 
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gần rôi nói ngay, như một người tiếc từng phút một mà cũng chẳng thèm 

nghĩ trước, tin rằng lời nào mình thốt ra cũng hay và đều là những điều 

cần phải nói cả. 

- Chào tướng quân, tôi đã nhận được bức thư của Hoàng đế Alexandre 

mà tướng quân đem lại và tôi rất mừng được gặp tướng quân. 

Cặp mắt lớn của ông ta nhìn thẳng vào mặt Balachov một lát rồi quay 

đi. Rõ ràng là ông ta không chú ý tới cá nhân của Balachov mà chỉ quan 

tâm tới cái gì xảy ra trong tâm hồn ÔNG TA. Tất cả cái gì ở ngoài đều 

không quan trọng: ông ta tin chắc rằng trên thế gian, cái gì cũng chỉ lệ 

thuộc vào ý chí của ông ta mà thôi. 

Ông ta bảo: 

- Trước kia và bây giờ, không bao giờ tôi muốn chiến tranh cả, nhưng 

người ta cứ bắt tôi phải lâm chiến. Ngay bây giờ đây - ông ta nhấn mạnh 

vào mấy tiếng đó - tôi vẫn sẵn sàng nghe những lời giảng giải cua ông. 

Rõ ràng và vắn tắt, ông ta trình bày vì lẽ gì mà ông ta bất bình với 

chính phủ Nga. Xét giọng nói bình tĩnh, ôn tồn có phần thân ái nữa của 

ông ta, Balachov tin chắc rằng hoàng đế Pháp muốn hòa bình và sẵn lòng 

mở cuộc điều đình. 

Khi Napoléon nói xong, đưa mắt dò hỏi Balachov thì viên sứ thần Nga 

đã sắp sẵn ý tứ rồi, vừa mới bắt đầu nói: 

- Tâu bệ hạ, Chúa thượng của tôi... 

thì đã luýnh quýnh vì cặp mắt của Napoléon nhìn chòng chọc vào mình. 

Napoléon hơi mỉm cười nhận xét bộ quân phục và chiếc gươm của 

Balachov, như muốn bảo: «Ông quá cảm động, định thần lại đi.» 

Balachov bình tĩnh lại rồi, nói tiếp rằng Hoàng đế Alexandre cho cái việc 

Kourakine xin hộ chiếu về nước không đủ là một lý do để khai chiến, vì 

Kourakine đã tự ý hành động, không được hoàng đế chuẩn y; rằng hoàng 

đế Alexandre không muốn chiến tranh và chẳng có liên lạc gì với Anh cả. 

Napoléon chặn lại: 

- Chưa có chứ. 

Nhưng rồi có vẻ như ngại tình cảm của mình bộc lộ ra quá, ông ta cau 

mày và khẽ gật đầu, cho Balachov hiểu rằng có thể tiếp tục nói. 

Sau khi đã trình bày đủ rồi, Balachov bảo rằng hoàng đế Alexandre, 

mặc dầu muốn hòa bình, nhưng chỉ chịu điều đình với điều kiện là... Tới 

đây ông ta ngập ngừng: ông ta nhớ rõ những lời mà nhà vua không chép 

vào trong bức thư nhưng đã bảo phải ghi vào trong chiếu dụ gởi Saltikov, 

và bắt ông ta phải nhắc lại đúng từng tiếng cho Napoléon nghe. Ông ta 
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còn nhớ câu đó như vầy: «hễ còn một tên lính địch trên đất Nga...» 

nhưng một cảm giác rất phức tạp ngăn ông ta lại. Mặc dầu rất muốn nói 

mà không làm sao thốt ra được, rồi ông lúng túng thay nó bằng câu này: 

«với điều kiện là quân đội Pháp rút về bờ bên kia sông Niémen.” 

Nhận thấy sự bối rối của Balachov, nét mặt Napoleon giật giật, bắp 

chân trái run run đều đều. Vẫn đứng yên chỗ cũ, ông ta tiếp tục nói, 

giọng cao hơn và mau hơn trước, và trong khi đó, Balachov thỉnh thoảng 

cúi nhìn xuống, thấy bắp chân trái của ông ta run mạnh hơn mỗi khi ông 

ta lớn tiếng. 

Napoléon bảo: 

- Tôi cũng mong hòa bình không kém gì hoàng đế Alexandre. Mười tám 

tháng nay tôi chẳng làm mọi sự để được hòa bình đấy ư? Tôi đợi lời giải 

thích suốt mười tám tháng nay. Nhưng, để mở cuộc đàm phán, người ta 

muốn buộc tôi những gì đây? ông ta cau mày, vung bàn tay trắng mũm 

mĩm ra một cách cương quyết. 

Balachov đáp: 

- Tâu Bệ hạ, rút quân qua bờ bên kia sông Niémen. 

Napoléon vừa nhìn thẳng vào mắt Balachov vừa nói: 

- Bờ bên kia sông Niémen? À thế ra bây giờ cậc ông muốn cho tôi rút 

quân qua bờ bên kia sông Niémen, chỉ qua bờ bên kia sông Niémen thôi 

ư? 

Balachov cúi đầu tỏ ý rằng đúng vậy. 

Bốn tháng trước, người ta đòi Napoléon rút ra khỏi xứ Poméranie, bây 

giờ chỉ đòi rút về bờ bên kia sông Niémen. Napoléon thình lình quay ngoắt 

đi rồi đi đi lại lại trong phòng. 

- Ông bảo người ta buộc tôi rút quân qua bờ bên kia sông Niémen; 

nhưng hai tháng trước người ta cũng đòi tôi rút quân qua bờ bên kia sông 

Oder và sông Vistule, và mặc dầu vậy, bây giờ các ông lại bằng lòng mở 

cuộc đàm phán. 

Ông ta im lặng đi từ đầu phòng tới cuối phòng rồi lại ngừng lại trước 

mặt Balachov. Balachov nhận thấy rằng bắp chân của Napoléon run mạnh 

hơn trước nữa còn nét mặt thì nghiêm khắc, rắn lại như đá. Napoléon biết 

tật của mình, sau này có lần nói: «Bắp chân trái máy máy là một triệu 

chứng quan trọng trong mình ta.» 

Rồi bỗng ông ta la lên dữ dội tới nỗi chính ông ta cũng lấy làm ngạc 

nhiên. 

- Những đề nghị kiểu đó, như rút lui về bờ bên kia sông Oder và sông 
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Vistule, đưa ra với đại hầu tước Bade thì được, chứ với tôi thì không được. 

Dù các ông có cắt cho tôi cả Pétersbourg và Moscou thì tôi cũng không 

nhận điều kiện của các ông. Ông bảo tôi đã khởi chiến trước ư? Vậy chứ ai 

là người trở về quân đội trước nhất? Hoàng Đế Alexandre chứ không phải 

tôi. Và bây giờ các ông nói tới chuyện điều đình, khi mà tôi đã chi tiêu cả 

triệu bạc, các ông đã liên kết với Anh và tình thế của các ông bất lợi! Các 

ông đề nghị điều đình! Thế thì các ông liên kết với Anh vì mục đích gì? 

Anh đã tặng cho các ông những gì? 

Ông ta nói liến thoắng, không còn nghĩ tới chuyện vạch những cái lợi 

của hòa bình, cái lẽ khả dĩ ký hòa ước được nữa, mà chỉ muốn tỏ cái 

quyền, cái sức mạnh của mình và chứng minh rằng lỗi lầm đều về cả 

Alexandre. Mới đầu rõ ràng là ông ta muốn làm nổi bật ưu thế của mình 

mà cho Balachov hiểu rằng mặc dầu vậy ông ta cũng chịu mở cuộc đàm 

phán. Nhưng rồi càng nói ông ta càng không làm chủ được lời nói của 

mình. Bây giờ thì ông ta chỉ nói để đề cao mình mà làm nhục Alexandre, 

nghĩa là trái hẳn với ý ông ta hồi đâu câu chuyện. 

- Nghe nói các ông đã ký hòa ước với Thổ? 

Balachov gật đầu, đáp: 

- Hòa ước đã ký... 

Napoléon ngắt lời. Rõ ràng là ông ta cần nói một mình, nên tiếp tục nói 

nữa một cách liến thoắng, quạu quọ, như những kẻ được đời quá chiều. 

- Phải, tôi biết, các ông đã ký hòa ước với Thổ tuy không được hai tỉnh 

Moldavie và Valachie. Mà tôi thì tôi sẵn lòng cho Hoàng Đế các ông hai 

tỉnh đó, cũng như tôi đã cho các ông xứ Finlande - Ông ta nhấn mạnh: 

Phải, tôi đã hứa và sẵn lòng tặng Hoàng Đế Alexandre hai tỉnh phì nhiêu 

Moldavie và Valachie, và bây giờ thì các ông chẳng được gì cả. Lẽ ra 

Hoàng Đế các ông có thể sáp nhập hai tỉnh đó vào đế quốc Nga, và như 

vậy chỉ trong một trào, nước Nga bành trướng được từ vịnh Botnie tới cửa 

sông Danube. Đến Đại Nữ hoàng Catherine cũng không làm hơn vậy được. 

Ông ta càng nói càng hăng, đi đi lại lại trong phòng, lặp lại cho 

Balachov nghe gần đúng từng tiếng những lời mà ông ta nói với Alexandre 

trong cuộc hội kiến ở Tilsitt. 

- Nhờ tình thân của tôi, đáng lẽ ông ấy được tất cả những cái đó rồi. A! 

một trào đẹp đẽ làm sao, đẹp đẽ làm sao... - Ông ta lặp lại mấy lần 

những tiếng đó, móc trong túi ra một hộp bằng vàng đựng thuốc lá, đưa 

lên mũi hít lấy hít để. - Trào vua Alexandre đáng lẽ là một trào đẹp đẽ 

làm sao! 

- Giá ông ấy giữ tình thân với tôi thì muốn cái gì, đòi cái gì mà tôi 
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chẳng cho ông ấy được? - Ông ta nhún vai tỏ vẻ ngạc nhiên1 - Nhưng 

không, ông ấy lại thích dùng kẻ thù của tôi làm tay chân, mà những kẻ 

nào đâu! Ông ấy trọng dụng bọn Stein, Armfeldt, Bennigsen, 

Wintzingerode! Stein là một tên phản bội bị trục xuất ra khỏi nước; 

Armfeldt là một đứa trụy lạc và quỷ quyệt; Wintzingerode là công dân 

Pháp hàng địch; Bennigsen còn có vẻ con nhà võ hơn bọn kia một chút, 

nhưng bất tài, năm 1807 chẳng làm ra cái trò trống gì cả và chắc sẽ làm 

cho hoàng đế Alexandre nhớ lại nhiều chuyện khủng khiếp... Ừ, nếu cái 

bọn đó có chút tài gì thì tôi còn hiểu được tại sao ông ấy lại dùng chúng - 

lời nói của Napoléon không diễn kịp ý nghĩ của ông ta nữa, vì bao nhiêu 

luận chứng xô đẩy trong óc ông ta để tỏ cho Balachov thấy rằng ông ta 

phải - hay là sức mạnh thì cũng vậy, vì theo ông ta, hai cái đó chỉ là một - 

Nhưng không, chúng là bọn vô dụng, thời bình cũng vậy mà thời chiến 

cũng vậy. Nghe nói Barclay có tài hơn hết thảy bọn chúng; tôi xét cách 

hành quân lúc đầu của hắn thì thấy lời đó không đúng. Mà cả cái bọn triều 

thần ấy làm cái gì, làm được cái gì? Pfuhl đẫ nghị, Armfeldt bác bỏ, 

Bennigsen xem xét; còn Barclay có nhiệm vụ hành động thì lại không biết 

quyết định ra sao; thế là thời giờ trôi qua mà chẳng có gì thay đổi. Chỉ có 

Bagration mới thực là một quân nhân. Ông ta ngốc nghếch nhưng có kinh 

nghiệm, có nhận thức và biết quyết định... Còn nhà vua trẻ tuổi của các 

ông đóng cái vai gì giữa đám người ô hợp ấy? Họ làm cho ông ấy mang 

tiếng và phải gánh trách nhiệm về các hành động của họ. Một ông vua chỉ 

nên ở trong quân đội khi nào mình là một tướng lãnh. - Napoléon nói câu 

đó như để trực tiếp khiêu khích Alexandre; ông ta biết rằng Nga hoàng có 

nhược điểm tự cho mình là một quân nhân - Chiến sự đã bắt đầu từ tám 

ngày nay rồi mà các ông không giữ được Vilna. Quân đội các ông bị cắt 

làm hai, bị đuổi ra khỏi Ba Lan. Quân lính ta thán. 

Balachov không nhớ được hết những lời của Napoléon và khó khăn mới 

theo dõi được cái tràng nổ liên tiếp như pháo bông ấy, cố xen vô một câu: 

- Tâu Bệ hạ, trái lại, quân lính nóng lòng muốn chiến đấu. 

Nhưng Napoléon ngắt lời ngay: 

- Tôi biết hết, tôi biết hết mà, tôi biết số tiểu đoàn của các ông cũng 

chính xác như biết số tiểu đoàn của tôi vậy. Các ông không có được trăm 

ngàn quân, mà tôi có tới gấp ba số đó. Tôi lấy lời danh dự mà nói với ông 

- ông ta quên rằng lời danh dự của ông ta có giá trị gì đâu - tôi lấy lời 

danh dự mà nói với ông rằng tôi có năm trăm ba chục ngàn quân ở bên 

đây sông Vistule. Bọn Thổ Nhĩ Kỳ không thể giúp các ông được: họ vô tích 

sự, chứng cớ là họ đã ký hòa ước với các ông. Còn tụi Thụy Điển thì số 

 
1 Bản Hazan: băn khoăn. 
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phận của họ là bị bọn điên khùng cai trị. Vua của họ điên, họ truất ngôi 

ông ta, tôn một người khác lên, Bernadotte, mà ông này chẳng bao lâu 

cũng đã mất trí vì đã là người Thụy Điển thì chỉ có điên mới liên kết với 

Nga. 

Napoléon nhếch miệng rồi lại đưa hộp thuốc lá lên mũi hít. 

Napoléon nói câu nào, Balachov cũng muốn bác đi cả; nhưng vừa mới 

tính mở miệng là đã bị chặn lại. Khi Napoléon chê cái tật điên rồ của 

người Thụy Điển, Balachov muốn bảo rằng Thụy Điển có Nga làm hậu 

thuẫn đã thành một cái đảo, nhưng Napoléon giận dữ hét lớn lên, át cả 

tiếng ông ta. Hoàng đế Pháp đương quạu quọ, cần phải nói, nói, nói để 

chứng tỏ với mình rằng mình có lý. Balachov ở trong tình thế khó xử: 

đóng vai sứ giả mà không bác bẻ thì còn gì là thể diện; nhưng ông đứng 

vào địa vị người thường, cúi đầu trước cơn phẫn nộ, điên khùng như bão 

táp ấy1. Ông ta biết rằng những lời công kích kịch liệt kia không có ý 

nghĩa gì cả và chính Napoléon, khi bình tĩnh lại, sẽ lấy làm xấu hổ cho 

chính mình. Ông ta đứng yên, rán tránh không nhìn thẳng vào mặt mà 

ngó xuống cặp giò mập run run của Napoléon. 

Hoàng Đế Pháp nói tiếp: 

- Mà xét cho cùng, tôi cần gì phải để ý tới đồng minh của các ông. Tôi 

cũng có đồng minh, mà đồng minh tốt nữa: Ba Lan. Họ hiện có tám chục 

ngàn quân chiến đấu hăng như sư tử, con số đó sắp tăng lên tới hai trăm 

ngàn. 

Rồi có lẽ vì biết rằng mình mới nói láo một cách quá lộ liễu, và vì thấy 

Balachov cứ nhẫn nhục im lặng, ông ta nổi quạu lên đến cực điểm, quay 

ngoắt lại, tiến thẳng tới sát Balachov, mạnh mẽ và lia lịa hoa hai bàn tay 

trắng trẻo, gần như quát vào mặt sứ giả Nga: 

- Các ông nên biết rằng nếu các ông xúi Phổ chống lại tôi thì tôi sẽ bôi 

tên nước đó trên bản đồ châu Âu. - Ông ta vừa nói vừa đưa bàn tay mặt 

ra gạt mạnh bàn tay trái của mình để tỏ rằng ông sẽ hành động như vậy 

với Phổ; mặt ông nhợt nhạt, cau có. - Phải, tôi sẽ đánh bật mà dồn các 

ông về bờ bên kia sông Duna, bờ bên kia sông Dnieper, và để chống các 

ông, tôi sẽ lập lại hàng rào mà châu Âu đã mù quáng, tội lỗi để cho người 

ta phá hủy đi. Các ông mà lìa khỏi tôi thì sẽ như vậy, sẽ được lợi như vậy! 

Ông ta lặng lẽ bước vài bước, hai vai rộng rung rung, nhét hộp thuốc lá 

vào trong túi rồi lại móc nó ra, mấy lần đưa nó lên mũi rồi trở lại gần 

Balachov ngạo nghễ ngó thẳng vào mắt Balachov một lát rồi bình tĩnh 

bảo: 
 

1 Bản Hazan: tinh thần ông co rút lại trước cơn thịnh nộ vô cớ mà Napaléon 

không tự chủ được ấy. 
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- Mà đáng lẽ ra trào của chúa công các ông đã có thể đẹp đẽ làm sao! 

Bạlachov nghĩ thế nào cũng phải đáp một vài lời nên bảo người Nga 

không cho rằng sự tình tối tăm như vậy. Napoléon làm thinh, vẫn ngạo 

nghễ ngó Balachov, làm bộ như không nghe thấy gì cả. Tới khi Balachov 

nói thêm rằng ở Nga người ta chờ đợi những kết quả rất tốt đẹp của chiến 

tranh thì Hoàng Đế Pháp khoan dung gật đầu như muốn bảo: «Phải, tôi 

biết mà, vì bổn phân ông phải nói như vậy, nhưng chính ông, ông không 

tin một chút nào cả, ông đã bị tôi thuyết phục rồi.» 

Khi Balachov nói xong, Napoléon lại móc túi lấy hộp thuốc, hít một lần 

nữa rồi hai lần giậm chân xuống sàn để ra hiệu. Tức thì cánh cửa mở ra, 

một thị thần cúi gập mình xuống, kính cẩn dâng lên Hoàng Đế chiếc mũ 

và đôi găng; một thị thần khác dâng lên chiếc mùi xoa. Không để ý tới họ, 

Napoléon đỡ lấy cái mũ và quay lại nói với Balachov: 

- Xin ông thưa lại để Hoàng Đế Alexandre tin rằng tôi vẫn tận tâm với 

Hoàng Đế như cũ; tôi biết ngài và rất trọng những đức cao đẹp của ngài. 

Thôi, chào tướng qnân, tướng quân sẽ nhận được bức thư của tôi gởi 

Hoàng Đế. 

Napoléon nói xong bước nhanh ra của. Từ trong phòng đợi, mọi người 

ùa xuống thang gác. 

 

CHƯƠNG VII 

 

Nghe Napoléon giận dữ thuyết một hồi như vậy, nhất là nghe câu cuối 

cùng, rất lạnh lùng: «Chào tướng quân, tướng quân sẽ nhận được bức thư 

của tôi», Balachov đinh ninh rằng Napoléon không những không muốn 

gặp mà còn muốn tránh mặt mình, một sứ giả đã bị nhục và tệ hơn nữa 

đã chứng kiến cơn nóng nảy khiếm nhã của ông ta. Cho nên Balachov rất 

đỗi ngạc nhiên khi Ducroc lại chuyển lời mời ông dự bữa ngự thiện của 

Hoàng Đế ngày hôm đó! 

Bessières, Caulaincourt và Berthier đều được dự. 

Napoléon vui vẻ, nhã nhặn tiếp Balachov, không tỏ vẻ ân hận hay 

ngượng ngùng một chút về cơn ban sáng, mà trái lại, còn rán làm cho 

Balachov được thư thái, tự nhiên. Có lẽ đã từ lâu ông ta tin chắc rằng 

mình không thể nào lầm lỡ được, hành động nào của mình cũng là đúng 

cả, không phải vì nó hợp với quan niệm thông thường về thiện với ác, mà 

chỉ vì nó là hành động của ông. 

Ông vui vẻ trở về sau cuộc dạo phố phường Vilna. Dân chúng hoan hô 
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và nô nức theo ông. Trên những con đường ông đi qua, cửa sổ nào cũng 

treo thảm, cờ và phù hiệu của ông; các phu nhân và tiểu thư Ba Lan đều 

vẫy vẫy mùi xoa để chào. 

Trong bữa ăn, ông để Balachov ngồi gần mình, ân cần tiếp đãi, hơn 

nữa, còn có vẻ muốn coi Balachov là một cận thần của mình, một người 

tán thành kế hoạch của mình và mừng rỡ về sự thành công của mình. Có 

lúc ông ta nói về Moscou và tò mò hỏi về kinh đô đó như một khách du 

lịch muốn tìm hiểu xứ mình định tới thăm, và ông ta tin chắc rằng 

Balachov là người Nga tất lấy sự hỏi han đó làm vinh hạnh. 

Ông ta hỏi: 

- Moscou có bao nhiêu dân cư? Được bao nhiêu nóc nhà? Có phải người 

ta gọi kinh đô đó là Moscou thần thánh không? Có bao nhiêu giáo đường? 

Ông ta lấy làm ngạc nhiên khi Balachov đáp rằng có trên hai trăm giáo 

đường. 

- Tại sao mà nhiều giáo đường như vậy? 

- Người Nga rất mộ đạo. 

- Có nhiều tu viện và giáo đường thì bao giờ cũng là dấu hiệu của một 

nền văn minh lạc hậu. - Napoléon vừa nói vừa nhìn Coulaincourt mong 

rằng ông này biểu đồng tình với mình. 

Balachov kính cẩn bác ý kiến đó: 

- Mỗi nước có phong tục riêng. 

- Nhưng khắp châu Âu có nước nào như vậy nữa đâu. 

- Xin Hoàng thượng thứ lỗi cho. Y Pha Nho cũng có nhiều tu viện và 

giáo đường y như Nga vậy. 

Câu trả lời đó của Balachov ám chỉ lần thất trận gần đây của Pháp ở Y 

Pha Nho, sau này truyền về tới triều đình Nga, rất được tán thưởng; 

nhưng ở trong bữa tiệc này thì không có tác động gì cả, mà cũng chẳng ai 

để ý tới. 

Coi vẻ mặt thản nhiên của các vị thống chế, người ta thấy rõ rằng họ 

không hiểu ý nghĩa tinh ác trong câu đó mà Balachov đã khéo nhấn bằng 

một giọng đặc biệt. Vẻ mặt của họ như muốn nói: «Nếu trong câu đó có 

ngụ ý gì chăng thì chúng tôi cũng chẳng hiểu.» Câu đó cứ phớt đi, ngay 

Napaléon cũng không để ý tới và tiếp tục hỏi Balachov một cách ngây thơ 

rằng muốn tiến thẳng tới Moscou thì nên theo con đường nào và con 

đường đó qua những châu thành nào. Balachov suốt bữa tiệc phải giữ ý, 

đáp rằng con đường nào cũng đưa tới Moscou, cũng như con đường nào 

cũng đưa tới La Mã, trong vô số những con đường đó, có con đường đi 
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ngang qua Poltava và chính là con đường vua Charles Thập nhị đã lựa. 

Balachov thích quá, đỏ mặt lên vì đã tìm được câu đối đáp châm chích 

đó1; nhưng ông ta vừa mới thốt tên Poltava ra là Caulaincourt đã đánh 

trống lảng, chê con đường từ Pétersbourg tới Moscou là hư nhiều chỗ, rồi 

kể những kỷ niệm của mình ở Pétersbourg. 

Ăn xong, họ qua phòng giấy của Napoléon uống cà phê; phòng đó bốn 

ngày trước còn là phòng giấy của Alexandre. Napoléon ngồi, vừa khuấy cà 

phê trong cái tách bằng sứ Sèvres2, vừa vẫy Balachov lại ngồi gần mình. 

Sau một bữa thịnh soạn vì được ăn ngon hơn là vì những lý do nào 

khác, người ta dễ có tâm trạng thỏa mãn và coi ai cũng là bạn tốt của 

mình. Vậy Napoléon lúc đó cho rằng chung quanh mình ai cũng sùng bái 

mình, ngay cả Balachov. Được dự tiệc với mình như vây thì Balachov tất 

phải đứng vào hàng những người ngưỡng mộ mình rồi. Cho nên ông ta 

mỉm cười thân mật với Balachov và nói, giọng hơi giễu cợt: 

- Người ta bảo tôi phòng giấy này trước kia là phòng giấy của Hoàng Đế 

Alexandre. Kể cũng lạ, phải không tướng quân? 

Ông ta tin chắc rằng câu đó làm cho Balachov thích thú: nó chẳng tỏ ra 

rằng ông ta, Napoléon, hơn hẳn Alexandre đấy ư? 

Balachov không thể đáp cách nào được, chỉ im lặng cúi đầu. 

Napoléon vẫn giữ nụ cười hợm hĩnh và giễu cợt đó, nói tiếp: 

- Phải, trong phòng này đây, mới mấy ngày trước, Wintzingerode và 

Stein còn bàn bạc với nhau. Có điều tôi không hiểu được là tại sao Hoàng 

Đế Alexandre lại dùng tất cả những kẻ thù của tôi. Thực tình, tôi không 

sao hiểu nổi. Bộ ông ta không nghĩ rằng tôi cũng có thể như vậy được hay 

sao? 

Hỏi câu đó, trong giọng ông ta còn rớt lại cơn giận mà ông ta vẫn chưa 

nén hẳn được. 

Ông ta gạt tách cà phê ra, đứng dậy nói thêm: 

- Ông ấy nên biết rằng tôi sẽ thẳng tay. Tôi sẽ trục xuất ra khỏi nước 

Đức tất cả họ hàng, thân thuộc ông ta, bọn Wurtemberg, Bade, 

Weimar..., phải tôi sẽ trục xuất hết. Ông ấy nên sắp sẵn chỗ để họ trú 

ngụ ở Nga đi. 

Balachov cúi đầu tỏ vẻ chán ngán chỉ muốn rút lui, miễn cưỡng mà phải 

ngồi lại nghe thôi. Napoléon không nhận thấy vẻ đó, không coi Balachov 

 
1 Charles XII (1682-1718), vua Thụy Điển, tiến quân đánh Nga, bị vua Nga, 

Pierre đệ nhất đánh bại. 
2 Loại sứ nổi tiếng nhất nước Pháp, do xưởng ở Sèvres (gần Paris) sản xuất. 
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là sứ giả của kẻ địch, mà như một người đã qui phụ mình rồi, nghe lời xúc 

phạm chủ cũ, tất phải mừng rỡ. 

- Và tại sao Hoàng Đế Alexandre lại chỉ huy quân đội? Để làm gì vậy? 

Chiến tranh là cái nghề của tôi mà; nghề của ông ấy là trị nước chứ không 

phải là cầm quân. Tại sao ông ta lại lãnh trách nhiệm như vậy? 

Napoléon lại rút hộp thuốc lá ra, lặng lẽ bước vài bước rồi thình lình 

xông lại phía Balachov, và bằng một cử động chắc chắn, nhanh nhẹn, 

giản dị, đưa tay ra nắm lấy tai viên tướng tứ tuần đó, vừa kéo nhẹ vừa 

nhếch mép, như thể ban một ơn vừa quan trọng vừa thích thú cho 

Balachov. 

Cả triều đình Pháp cho rằng được Hoàng Thượng kéo tai là một vinh dự 

rất lớn, một ân sủng tối cao. 

Có lẽ ông ta nghĩ rằng trước mặt mình không có kẻ nào lại lố bịch mà 

làm một triều thần ngưỡng mộ một ông vua khác không phải là mình, 

Napoléon, cho nên ông ta hỏi Balachov: 

- Sao ông không nói gì cả hở cái ông triều thần ngưỡng mộ Hoàng Đế 

Alexandre này? 

Ông ta gật đầu đáp lời chào của Balachov, rồi hỏi kẻ tả hữu: 

- Đã sửa soạn ngựa cho tướng quân đây chưa? Lấy ngựa của ta ấy, 

tướng quân đây phải đi xa đấy. 

Bức thư mà Balachov mang theo là bức cuối cùng Napoléon gửi cho 

Alexandre. Tất cả những chi tiết cuộc nói chuyện đó đều được kể lại cho 

Hoàng Đế Nga và chiến tranh bắt đầu... 

 

CHƯƠNG VIII 

 

Sau khi giáp mặt Pierre ở Moscou, công tước André lại Pétersbourg, nói 

với người nhà là có chút công việc, nhưng sự thực là để tìm Anatole 

Kouraguine vì thế nào cũng phải «hỏi chuyện» hắn cho được. Mới tới nơi, 

André đã đi lùng hắn nhưng không ra. Pierre đã nhắn cho hắn hay rằng 

André kiếm hắn đấy, nên hắn đã xin được quan Thượng Thư bộ Binh một 

chức vụ trong đạo quân Moldavie. Trong lúc ở kinh đô, André gặp 

Koutouzov, chủ tướng cũ của chàng, vẫn có thiện cảm với chàng. 

Koutouzov mới được bổ nhiệm làm tổng tư lệnh ở Moldavie, đề nghị với 

chàng đi theo giúp việc ông. André nhận lời và đi Thổ Nhĩ Kỳ, làm tùy viên 

quân sự ở bộ Tổng tham mưu. 
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Chàng không muốn gởi thư thách Anatole đấu súng vì như vậy mang 

tiếng cho tiểu thư Rostov. Chàng kiếm cách gặp riêng hắn để viện một lý 

do khác thách thức hắn. Công toi: chàng vừa tới quân đoàn tại Thổ Nhĩ Kỳ 

thì Anatole đã vội vàng trở về Nga. Ở cái xứ lạ này, nhờ những hoàn cảnh 

sinh hoạt mới mẻ, chàng nguôi nguôi đươc đôi phần. Lòng phản bội của vị 

hôn thê làm cho chàng đau đớn, càng thấm thía hơn nữa là cứ phải nén, 

không để lộ cho người ngoài thấy; thành thử bao nhiêu nỗi vui trong đời 

chàng thấy nhạt nhẽo, vô vị; vô vị nhất là sự tự do, độc lập mà trước kia 

chàng quí biết bao. Những tư tưởng tự do, độc lập đó mà chàng bỗng cảm 

thấy ở dưới vòm trời Austerlitz, rồi ham đem ra bàn luận với Pierre, và đã 

làm cho cảnh cô liêu của chàng ở Bogoutcharovo, cũng như ở Thụy Sĩ, ở 

La Mã, hóa ra thích thú, những tư tưởng trước kia đã mở cho chàng những 

chân trời mới rực rỡ, bao la, thì bây giờ đây, chàng không nghĩ tới nữa, hễ 

nhớ tới là gạt đi liền. Bây giờ chàng chỉ để ý tới những vấn đề thực tế, ở 

trước mắt, không liên quan gì tới những vấn đề trước kia, và những vấn 

đề cũ càng bị gạt xa bao nhiêu thì chàng lại càng hăm hở với những vấn 

đề hiện tại bấy nhiêu. Cơ hồ như cái vòm trời vô biên trải ra trên đầu 

chàng trước kia, nay đã biến thành một cái vòm thấp, hẹp, nó để lên đầu 

chàng, mà ở dưới cái vòm đó, cái gì cũng rõ rệt, sáng sủa, không còn có 

gì là bí mật, là vĩnh viễn cả nữa. 

Trong các hoạt động của chàng lúc này thì việc nhà binh là việc giản dị 

nhất và chàng biết rõ nhất. Chàng tận tụy với chức vụ tướng phụ tá, tỏ ra 

cần mẫn, chu đáo tới nỗi chính Koutouzov cũng phải lấy làm ngạc nhiên. 

Không gặp Anatole ở Thổ Nhĩ Kỳ, chàng nghĩ thôi không cần trở về Nga 

đuổi theo hắn nữa. Nhưng trong thâm tâm chàng vẫn tự hẹn rằng mặc 

dầu thời gian có cách xa bao nhiêu, mặc dầu chàng khinh bỉ con người đó 

vô cùng, mặc dầu có nhiều lý lẽ không cho chàng tự hạ mà gặp hắn, mặc 

dầu vậy, hễ có cơ hội là chàng nhất định sẽ thách thức hắn, y như một 

người đang đói thấy thức ăn là tự nhiên phải vồ lấy. Mối căm hờn vì chưa 

rửa được nhục cứ sùng sục trong lòng làm cho sự bình tĩnh giả tạo của 

chàng hóa ra cay đắng; sự bình tĩnh đó, chàng cố tạo ra trong thời gian ở 

Thổ Nhĩ Kỳ bằng cách say sưa hoạt động, một phần cũng để thỏa mãn 

lòng tự đại và cao vọng của chàng. 

Năm 1812, khi tin chiến tranh với Napoléon truyền tới Bucarest, công 

tước André xin được thuyên chuyển qua đạo quân miền Tây. Koutouzov 

thấy chàng quá nhiệt tâm mà ngượng cho thói biếng nhác của mình (hai 

tháng nay, sống ở Bucarest, ông suốt ngày đêm không rời cô tình nhân 

gốc Valachie1) nên sẵn sàng chấp nhận liền và giao cho chàng một nhiệm 

vụ ở bên cạnh Barclay de Tolly. 

 
1 Valachie là một miền ở phía bắc Roumanie ngày nay. 



31 

 

* 

Lúc đó vào tháng năm, trước khi lại trại Drissa nơi quân đoàn đóng, 

chàng muốn ghé Lissi-Gori, nằm ngay trên con đường đi của chàng, cách 

đường cái Smolensk khoảng ba dặm. Trong ba năm gần đây, đã có biết 

bao cuộc thay đổi trong đời chàng, biết bao sự biến chuyển trong cách 

suy tư, cảm xúc của chàng, chàng đã thấy bao nhiêu điều trong những 

hành trình từ Đông sang Tây, cho nên về Lissi-Gori thấy đời sống vẫn y 

nguyên như cũ, cả trong những chi tiết nhỏ nhặt nhất, chàng lấy làm kinh 

ngạc. Khi đã đi hết con đường vô điền trang, qua cái cổng bằng đá, chàng 

có cảm giác là vô một lâu đài đang ngủ say do một phép thần nào đó. 

Nhà cửa vẫn có thứ tự, im lặng, sạch sẽ như xưa; vẫn những đồ đạc đó, 

những bức tường đó, những tiếng động đó, cái mùi đó, những bộ mặt e dè 

đó, mặc dầu có già hơn một chút. 

Nữ công tước Maria vẫn như xưa, xấu xí, sợ sệt, tuổi đã hơi cao, những 

năm đẹp nhất của đời cô đã qua trong cảnh kinh hãi, đau khổ bất tận về 

tinh thần, mà không được hưởng một chút vui nào cả, thật là uổng. Cô 

Bourienne vẫn làm đỏm làm dáng như xưa, vẫn thoả mãn về con người bé 

nhỏ của mình, biết hưởng mọi phút vui, lòng vẫn tràn ngập những niềm 

hy vọng tươi sáng nhất. Dessalles, viên gia sư mà chàng đón từ Thụy Sĩ 

về, bây giờ bận chiếc áo đuôi tôm cắt theo kiểu Nga, khi nói với gia nhân 

thì trọ trẹ tiếng Nga, nhưng cũng vẫn là kiểu nhà giáo thông minh tầm 

thường, có học thức, có đức hạnh và hởi dởm. Còn lão công tước thì về 

thể chất chàng chỉ thấy mỗi một sự thay đổi là rụng mất một chiếc răng ở 

bên; về tinh thần thì ông cụ càng ngày càng quạu quọ thêm, càng hoài 

nghi thêm về mọi biến cố trên thế giới. Chỉ có chú bé Nicolas là đã lớn lên 

nhiều, da dẻ hồng hào; tóc quăn và đen; thấy cái gì cậu cũng thích chí, 

cười, chẳng hiểu tại sao, và khi cười thì cái môi trên xinh xắn của cậu 

cũng cong lên y hệt mẫu thân cậu hồi sinh tiền. Chỉ duy có cậu là không 

theo cái luật bất di bất dịch trong cái lâu đài như do phép thần mà chìm 

trong giấc ngủ triền miên này. 

Nhưng mặc dầu bề ngoài vẫn như cũ, những mối quan hệ bên trong 

giữa các người trong nhà đã thay đổi nhiều từ khi André ra đi. Nay họ chia 

làm hai phe xa lạ và có ác cảm với nhau; trước mặt chàng, họ tạm xích lại 

gần nhau trong một thời gian. Lão công tước, cô Bourienne và kiến trúc 

sư đứng về một phe; trong phe kia có cô Maria, ông Dessalles, cậu 

Nicolas, các u em và các nữ tì. 

Trong khi chàng ở nhà, cả nhà đều ăn chung, nhưng André nhận thấy 

rằng mọi người đãi chàng như khách, vì chàng mà bỏ nếp sống thường 

ngày, và có mặt chàng, ai nấy đều ngượng nghịu. Ngày đầu, do bản năng 

mà cảm thấy sự lúng túng đó, chàng nói rất ít; còn lão công tước thấy vẻ 
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không tự nhiên của con trai, cũng lầm lì làm thinh, ăn xong, trở vô phòng 

làm việc liền. Buổi tối, khi vô thăm cha, André mới bắt đầu kể chuyện 

chuyến hành quân của thiếu bá tước Kamenski, tưởng là làm cho cha vui, 

thì ông cụ đã ngắt lời liền, phàn nàn về cô Maria, trách cô là mê tín, là 

ghét cô Bourienne, «người độc nhất trong nhà này thật tận tụy với ta», 

theo lời cụ. 

Lão công tước bảo rằng sở dĩ cụ đau ốm là chỉ tại cô Maria: cô cố ý làm 

khổ cụ, làm cho cụ phát quạu; cô quá chiều chuông bé Nicolas, kể cho 

nghe những chuyện nhảm nhí, làm hư nó đi. Sự thực, cụ biết rõ rằng 

chính cụ làm khổ con gái; nhưng cụ cũng biết rằng cụ không thể không 

làm khổ con được, với lại như vậy cũng đáng kiếp cô ta. Cụ nghĩ bụng: 

«Thằng André nó biết rõ cả những cái đó thì tại sao nó không nói với con 

Maria? Bộ nó cho mình là một con người hung ác hoặc một lão già điên 

khùng hay sao mà xa lánh con gái để thân thiết với cô gái Pháp nọ? Nó 

không hiểu mình rồi; cho nên mình phải giảng giải hết cho nó nghe, cho 

nó nghe ra mới được.» Rồi cụ trình bày hết những lý do vì đâu mà cụ 

không sao chịu nổi tính nết kỳ cục của con gái. 

André đáp mà không nhìn cha vì lần này là lần đầu chàng dám trách lão 

công tước: 

- Nếu cha không gợi chuyện đó ra thì con cũng không muốn thưa đâu; 

nhưng cha đã hỏi ý kiến con thì con xin nói thẳng. Nếu có sự hiểu lầm 

nhau giữa cha và Macha1 thì con không thể trách em ấy được vì con biết 

em ấy yêu kính cha biết bao. Cha đã hỏi ý kiến con - giọng chàng có vẻ 

bực mình, từ ít lâu nay, chàng có thói đó - thì con chỉ xin thưa mỗi một 

điều: sự hiểu lầm - nếu quả có hiểu lầm - nguyên do chỉ tại cái người đàn 

bà không ra gì đó nó không đáng làm bạn với em con chút nào. 

Cụ già mới đầu ngạc nhiên, nhìn con trân trân, rồi cười gượng, để hở 

chỗ khuyết vì chiếc răng rụng mà André nhìn chưa quen, thấy làm sao ấy. 

- Này anh, anh nói cái người đàn bà nào đó?... Bộ đã bàn tán với nhau 

rồi hả? 

André nói tiếp, giọng chua chát và gay gắt: 

- Con không muốn phê phán làm gì, nhưng cha đã gợi chuyện thì con 

đã thưa với cha rồi, con xin lặp lại và con sẽ giữ hoài ý kiến này: em 

Maria không có lỗi gì cả... Không, những người có lỗi... người có lỗi là cô 

gái Pháp đó. 

Lão công tước bình tĩnh đáp, có vẻ hơi lúng túng: 

- A, ra mày phê phán ta! mày phê phán ta!... 
 

1 Tức Maria. 
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Bỗng cụ nhảy chồm lên, quát: 

- Cút! Cút ngay! Cấm cửa mày a!... 

* 

André muốn lên đường tức thì nhưng cô Maria năn nỉ chàng ở lại thêm 

hai mươi bốn giờ. Ngày hôm đó chàng không thấy lại mặt cha nữa, ông cụ 

không ra khỏi phòng và chỉ cho cô Bourienne và Tikhon được vô; nhiều 

lần cụ hỏi con trai đã đi chưa. 

Hôm sau trước khi đi, André vô phòng bé Nicolas. Đứa bé khỏe mạnh, 

tóc quăn như tóc mẹ, ngồi trên đùi chàng. Chàng kể truyện Con Yên râu 

xanh1 cho nó nghe, nhưng rồi bỏ dở, quên hẳn đứa con kháu khỉnh đương 

ngồi trên đùi mình mà suy nghĩ về mình. Chàng đã làm cho cha nổi giận; 

bây giờ chàng rời cha sau cái lần đầu tiên cha con xích mích với nhau đó; 

chàng không thấy hối hận chút nào cả. Đáng ngại hơn nữa là chàng cố 

tìm mà không thấy lại được cái tình âu yếm hồi trước đối với con, mặc dầu 

chàng đã vuốt ve nó, đặt nó ngồi trong lòng để cho tình đó nhen lại. 

Đứa nhỏ nhắc: 

- Kể tiếp đi ba. 

Chàng không đáp, đặt nó xuống đất rồi bước ra. 

Ngay khi công tước André ngừng công việc thường ngày, nhất là khi 

chàng trở về những hoàn cảnh sinh hoạt cũ hồi chàng còn sung sướng, thì 

nỗi chán đời lại xâm chiếm lòng chàng mạnh mẽ như xưa, và chàng hối 

hả kiếm ngay một hoạt động nào để thoát khỏi cho mau những kỷ niệm 

cũ đó. 

Cô Maria hỏi: 

- Anh nhất định đi à? 

Chàng đáp: 

- Phước đức cho anh quá, anh còn có thể đi được, anh thương hại cho 

em không thể đi được như anh. 

Cô Maria nói: 

- Sao anh nói vậy? Anh đừng quên rằng anh đi đây để xông pha trong 

chiến tranh khủng khiếp này, mà cha thì già quá rồi! Cha mấy lần hỏi anh 

còn ở nhà không, cô Bourienne bảo em vậy... 

Vừa mới nói được mấy lời ấy, môi của nàng đã run run vì cảm xúc và 

nước mắt trào ra. André quay mặt đi, bực tức đi đi lại lại trong phòng. 

 
1 Một truyện của Perrault cho trẻ em đọc. Nguyễn Văn Vĩnh đã dịch. 
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- Trời ơi! Trời ơi! Sao mà những quân đê tiện như vậy có thể làm cho 

người khác khổ được chứ! 

Cô Maria hoảng hốt vì thái độ căm hận của anh. Cô đoán rằng nói tới 

những quân đê tiện đó, anh cô không những nghĩ tới cô Bourienne đã làm 

chính cô phải khổ, mà còn nghĩ tới người đàn ông đã phá tan hạnh phúc 

của anh cô nữa. 

Cô khẽ chạm vào khuỷu tay của anh, ngước cặp mắt long lanh ướt lệ 

lên nhìn anh và bảo: 

- Anh André ạ, em van anh. Em hiểu lòng anh lắm. Nhưng anh đừng 

nên nghĩ rằng đau khổ do con người gây ra. Con người chỉ là công cụ của 

Chúa thôi. - Nàng ngước mặt lên cao, khỏi đầu André, có cái vẻ nhìn của 

một người tin chắc có một chân dung đáng quí nào ở chỗ đó - Chính là 

Ngài chứ không phải con người đã đem đau khổ lại cho chúng ta. Con 

người chỉ là công cụ, không có lỗi gì cả. Nếu anh cho rằng người nào đó 

có lỗi với anh thì anh nên quên đi và tha thứ. Chúng ta không có quyền 

trừng phạt ai cả. Và như vậy anh sẽ được hưởng cái vui của sự tha thứ. 

- Nếu anh là đàn bà thì anh sẽ làm như vậy, em ạ. Tha thứ là đức tính 

của đàn bà. Còn đàn ông thì không nên mà cũng không thể quên và tha 

thứ được. 

Mặc dầu cho tới lúc đó, chàng không hề nghĩ tới Anatole mà nghe lời 

của em, tất cả nỗi căm hận chưa rửa được cũng bỗng nổi lên trong lòng. 

Chàng nghĩ bụng: «Nếu Maria mà cũng khuyên mình tha thứ thì có nghĩa 

là mình đáng lẽ phải trừng phạt thằng đó từ lâu rồi kia.” Rồi không trả lời 

em, chàng nghĩ tới cái lúc căm giận hả hê, chàng gặp lại1 Kouraguine mà 

chàng biết rằng hiện ở trong quân đội. 

Maria năn nỉ anh ở nhà thêm một ngày nữa; nàng can rằng nếu chàng 

bỏ ra đi mà không hòa giải với cha thì cha sẽ đau khổ lắm. André đáp 

rằng có thể chỉ ít lâu thôi chàng sẽ được về, với lại thế nào chàng cũng sẽ 

viết thư cho cha, chứ ở lại thêm ngày nào chỉ làm cho tình thế càng thêm 

gay gắt thôi. 

- Thôi thế anh đi nhé, anh André. Anh đừng quên rằng đau khổ là do 

Chúa bảo ta phải chịu, chứ không bao giờ do con người gây nên đâu. 

Đó là những lời cuối cùng em chàng dặn chàng khi hai người từ biệt 

nhau. 

André ra khỏi con đường lớn ở trang viên Lissi-Gori rồi, nghĩ bụng: «Có 

lẽ sự thể phải như vậy. Thiếu nữ vô tội và đáng thương đó đành phải chịu 

sự hành hạ của một ông lão trái tính, ông lão biết là mình trái nhưng 
 

1 Bản Gallimard: chàng căm giận hả hê nghĩ tới cái lúc gặp lại... 
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không thể sửa tính được. Đứa con nhỏ của mình đang lớn và vui vẻ với 

đời, nhưng sau này nó cũng như những kẻ khác, hoặc lừa gạt người ta 

hoặc bị người ta lừa gạt. Mình tới quân đoàn đây, để làm gì vậy? Mình 

cũng không biết nữa. Mình muốn gặp kẻ mà mình khinh kia để cho nó có 

cơ hội giết mình và chế nhạo mình!» 

Những yếu tố trong cuộc sinh hoạt của chàng cũng vẫn như cũ, nhưng 

trước kia nó điều hòa với nhau, bây giờ nó tan rã cả. Trong óc chàng chỉ 

thấy hiện lên những hình ảnh lẻ loi, khống chút liên hệ gì với nhau. 

 

CHƯƠNG IX 

 

Cuối tháng sáu công tước André tới đại bản doanh. Đạo quân thứ nhất 

do Hoàng Đế chỉ huy đóng ở trại có hào lũy gần sông Drissa; đạo quân 

thứ nhì đang rút lui, cố bắt liên lạc với đạo quân thứ nhất, và nghe lời đồn 

thì có những lực lượng hùng hậu của Pháp chặn đường liên lạc của hai đạo 

quân với nhau. Mọi người đều bất mãn về tình hình diễn tiến chung của 

chiến sự; nhưng không ai nghĩ rằng quân địch có thể xâm lấn các tỉnh 

trong nội địa Nga, rằng chiến tranh có thể lan ra khỏi các tỉnh miền Tây 

Ba Lan. 

Công tước André tìm được Barclay de Tolly, mà chàng làm tùy viên 

quân sự, ở trên bờ sông Drissa. Vì chung quanh trại không có lấy một 

làng lớn hay nhỏ nào, nên các tướng tá và triều thần lúc đó rất đông phải 

ở rải rác trong các nhà đẹp nhất tại bên này và bên kia sông, chỗ xa nhất 

cách trung tâm (tức doanh trại) tới mười dặm. 

Barclay de Tolly ở một chỗ cách hoàng đế bốn dặm. Ông ta lạnh nhạt 

tiếp André, nói một giọng lơ lớ1, bảo chàng rằng sẽ tâu với Hoàng Thượng 

trước khi phân định chức vụ cho chàng, và trong khi chờ đợi, chàng tạm 

làm tùy viên ở bộ tham mưu của ông. Anatole Kouraguine mà chàng 

mong gặp trong quân đội đã trở về Pétersbourg rồi. Hay tin đó, chàng 

thấy dễ chịu: tới trung tâm của cuộc chiến tranh sẽ hết sức lớn lao này, 

chàng lại thấy hứng thú và lấy làm mừng rằng khỏi phải bực mình trong 

một thời gian vì những ý nghĩ về Kouraguine. Trong bốn ngày đầu, không 

ai giao cho chàng công việc gì cả, chàng đi thăm khắp doanh trại có thành 

lũy phòng ngự; và đã có sẵn một vốn kiến thức, chàng hỏi chuyện thêm 

các người am hiểu, để rán có một khái niệm chính xác về vị trí này. 

Chàng tự hỏi đóng doanh trại như vầy có lợi gì không mà không sao trả lời 

 
1 Barclay de Tolly gốc Tô Cách Lan, lúc đó làm Thượng Thư bộ Binh. Bản 

Hazan dịch là: nói giọng Đức lơ lớ (vì người Nga thường gọi các người ngoại 

quốc là người Đức), không phân biệt được người Tô Cách Lan. 



36 

 

được câu đó. Nhờ kinh nghiệm về chiến tranh, nhất là trong trận 

Austerlitz, chàng biết rằng những kế hoạch suy tính kỹ lưỡng nhất cũng 

chỉ có rất ít giá trị; mọi sự điều tùy thuộc cách người ta ứng phó với 

những cuộc tấn công bất kỳ, không đoán trước được của địch; mọi sự đều 

tùy thuộc cách điều khiển chiến sự và giá trị của những người điều khiển. 

Để có một ý niệm rõ ràng về điểm sau cùng đó, chàng lợi dụng địa vị và 

những chỗ quen biết của chàng, rán tìm hiểu thấu đáo tính cách của sự 

chỉ huy tối cao, tư cách của các nhân vật, các nhóm người dự vào sự chỉ 

huy đó, và chàng có được khái niệm như sau về toàn thể tình hình. 

Khi Hoàng Đế còn ở Vilna, quân đội chia làm ba đạo: đạo thứ nhất do 

Barclay de Tolly chỉ huy, đạo thứ nhì do Bagration chỉ huy và đạo thứ ba 

do Tormassov chỉ huy. Nhà vua đi với đạo quân thứ nhất nhưng không giữ 

nhiệm vụ tổng tư lệnh. Trong các chiếu dụ không ghi rằng nhà vua sẽ chỉ 

huy, chỉ ghi sẽ đi theo quân đội thôi. Bên cạnh nhà vua không có một bộ 

tham mưu tổng tư lệnh, chỉ có đại bản doanh riêng của ngài mà người 

cầm đầu là viên tướng quân nhu đại thần công tước Volkonski. Có nhiều 

tướng lãnh, sĩ quan phụ tá, quan chức ngoại giao và một đám đông người 

ngoại quốc, nhưng không có một bộ tham mưu quân đội. Bên cạnh nhà 

vua, người ta còn thấy những người không có nhiệm vụ đặc biệt gì: 

Araktcheiev, cựu thượng thư bộ Binh; bá tước Bennigsen, viên tướng cao 

cấp nhất trong quân đội; hoàng đệ Constantin Pavlovitch; bá tước 

Roumiantzev, tể tướng; Stein, cựu Thượng thư nước Phổ; Armfeldt, tướng 

Thụy Điển; Pfuhl, tác giả chính của kế hoạch; Paulucci, tướng phụ tá, gốc 

gác ở đảo Sardaigne, tị nạn; Wolzogen và nhiều người khác nữa. Tuy 

không có nhiệm vụ chính thức, nhưng họ cũng có một phần ảnh hưởng: 

đôi khi, một viên tư lệnh quân đoàn hoặc ngay viên tổng tư lệnh nữa 

không biết Bennigsen, hoàng đệ Constantin Pavlovitch, Araktcheiev hoặc 

công tước Volkonski lấy tư cách gì mà hỏi han mình hoặc bàn bạc với 

mình về điều này điều họ; không biết tự ý họ hay do lệnh của Hoàng 

Thượng mà họ khuyên mình nên làm thế này thế kia; và cũng không rõ 

những mệnh lệnh như vậy có phải thi hành hay không. 

Nhưng cái đó chỉ là bề ngoài: ai cũng biết sự có mặt của Alexandre và 

các nhân vật đó có ý nghĩ gì đối với bọn nịnh thần (ở bên cạnh nhà vua 

thì ai mà chẳng hóa ra nịnh thần?). Tuy nhà vua không lãnh chức tổng tư 

lệnh mà vẫn chi phối các đạo quân; những người ở chung quanh ngài đều 

giúp việc cho ngài. Araktcheiev trung thành giữ gìn trật tự và hộ vệ cho 

Hoàng Thượng. Bennigsen là một đại trang chủ ở Vilna, bề ngoài làm bộ 

chỉ lo việc tiếp đãi nhà vua trong xứ của mình, nhưng thực chất là một 

viên tướng rất giỏi, ý kiến thường được nhà vua nghe và nhà vua giữ bên 

mình để lúc cần thì cho thay thế Barclay. Hoàng đệ có mặt ở đây là vì ông 

thích như vậy. Cựu thượng thư Stein ở đây vì ông góp được nhiều ý hay 
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và vì Alexandre quí những đức tính cá nhân của ông ta. Armfeldt rất căm 

thù Napoléon, lại là một viên tướng tự tín, nên làm cho nhà vua phải nể. 

Paulucci ở đây vì ông ta bạo dạn, ăn nói quả quyết. Các tướng phụ tá thì 

bao giờ mà chẳng đi theo nhà vua. Sau cùng, điểm chính yếu, Pfuhl ở đây 

vì ông ta đã thảo một kế hoạch chiến tranh và có cái nghệ thuật làm cho 

nhà vua phải chấp nhận; sự thực ông chỉ huy toàn bộ chiến sự. Bên cạnh 

Pfuhl, Wolzogen diễn những ý của lý-thuyết-gia-phòng-giấy đó cho được 

dễ hiểu, thực tế hơn, vì Pfuhl tính tình nóng nảy, tự cao tự đại, khinh miệt 

mọi người, mọi việc. Ngoài các nhân vật Nga và ngoại quốc đó, nhất là 

ngoại quốc - mà những nhân vật ngoại quốc này vì hoạt động trong cảnh 

vực không phải của họ, cho nên tự nhiên hóa ra bạo dạn, ngày nào cũng 

đưa thêm nhiều ý mới thật bất ngờ - ngoài những nhân vật đó ra còn 

nhiều nhân vật thứ yếu đi theo quân đội vì có quan thầy của họ trong đó. 

André phân biệt được nhiều khuynh hướng phe đảng trong số các ý 

kiến, quan niệm xuất hiện trong cái thế giới lăng xăng, loè loẹt và tự phụ 

ấy. 

Phe thứ nhất gồm Pfuhl và các lý thuyết gia khác tin rằng có một khoa 

học quân sự dựa trên những luật bất di bất dịch, chẳng hạn luật chuyển 

quân đường chéo, luật chuyển quân đường vòng để bao địch, vân vân. 

Pfuhl và các người theo ông ta đòi phải rút sâu vào nội địa theo những 

luật nghiêm mật mà lý thuyết quân sự đã dựng nên; họ cho hễ không 

tuân theo lý thuyết đó thì là man rợ, ngu xuẩn hoặc có dã tâm. Thuộc 

phái đó có các công tước đức Wolzogen, Wintzingerode và nhiều người 

nữa, đa số là Đức. 

Phe thứ nhì đối lập hẳn với phái thứ nhất; thói thường hễ có một phái 

cực đoan thì bao giờ chẳng có một phái cực đoan nữa ngược lại. Những 

người trong phái này, từ hồi còn ở Vilna vẫn đòi tiến quân vào Ba Lan, bỏ 

hết mọi kế hoạch định trước đi. Họ đại diện cho khuynh hướng hành động 

táo bạo, họ lại là hiện thân của tinh thần dân tộc, cho nên khi tranh luận 

họ thiên lệch, chấp nhất hơn đối phương của họ. Họ là những người Nga 

trong số đó có Bagration, Ermolov. Ông này mới nổi tiếng và câu nói đùa 

dưới đây của ông rất được nhiều người truyền tụng: Hoàng thượng muốn 

tưởng thưởng ông ta, cho ông ta tự ý lựa, và ông dâng biểu xin được tấn 

phong làm «người Đức». Những người trong phái này thường nhắc tới 

Souvorov, và lặp lại hoài rằng dựng lý thuyết này lý thuyết khác, và cắm 

đanh ghim lên bản đồ là chuyện bá láp, vô ích; cứ xông bừa tới mà đánh 

bại quân địch, không cho chúng tiến vào đất Nga và đừng để cho quân đội 

ta nản lòng. 

Phe thứ ba được nhà vua tin cậy nhất, đa số gồm các triều thần trong 

đó có Araktcheiev. Họ chủ trương dung hòa hai đường lối cực đoan. Họ 
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nghĩ và nói những điều mà hạng người không có chủ kiến nhưng lại làm ra 

vẻ có chủ kiến vẫn thường nói. Họ bảo đành rằng một cuộc chiến tranh, 

nhất là chiến tranh chống với một thiên tài như Bonaparte - vì bây giờ họ 

lại gọi ông ta là Bonaparte - đòi hỏi một sự tính toán sâu sắc, một tri thức 

hoàn toàn về chiến thuật, mà về phương diện đó, Pfuhl thật là một thiên 

tài; nhưng cũng phải nhận rằng các lý thuyết gia thường chấp nhất; nên 

không thể hoàn toàn tin phái đó được mà cũng phải nghe cả ý kiến của 

những người chống đối Pfuhl, có kinh nghiệm, có óc thực tế, rồi theo 

chính sách trung dung. Vậy họ nhận rằng cần phải giữ trại Drissa theo kế 

hoạch của Pfuhl, đồng thời nên sửa đổi cách vận chuyển của hai đạo quân 

kia. Mặc dầu làm như vậy thì chẳng một mục đích nào đạt được cả, nhưng 

họ cho rằng như vậy vẫn hơn. 

Người cầm đầu phe thứ tư là hoàng đệ. Ông này vẫn chưa quên nỗi thất 

vọng của ông ở Austerlitz; trong trận đó ông đội nón sắt, mình bận áo 

chẽn, chỉ huy ngự lâm quân, y như đi diễn binh, xông ra mặt trận, tin 

chắc rằng thế nào cũng anh dũng đè bẹp quân Pháp; nào ngờ thình lình 

lọt vào tiền tuyến, giữa đám quân tán loạn và phải chật vật lắm mới thoát 

ra được. Những người trong phe này có điểm đáng khen và đáng chê là 

thành thực trong sự phán đoán. Họ sợ Napoléon, nhận định được sức 

mạnh của địch và sức yếu của mình và nói toạc ra như vậy. Họ bảo: «Cơ 

sự này rồi lại điêu đứng, thất bại và tủi nhục mà thôi. Đã phải bỏ Vilna và 

Vitebsk rồi; lại sẽ phải bỏ Drissa nữa. Chỉ còn mỗi một cách là ký hòa ước 

càng sớm càng hay, nếu không muốn bị đuổi ra khỏi Pétersbourg!» 

Ý kiến đó rất phổ biến trong giới quân nhân cao cấp, được sự ủng hộ 

của Pétersbourg và ngay tể tướng Roumiantzev cũng tán thành vì ông 

cũng muốn hòa bình nhưng có những lý do khác. 

Nhóm thứ năm bênh vực Barclay de Tolly không phải vì giá trị cá nhân 

của ông ta mà vì ông ta là Thượng thư bộ Binh và Tổng tư lệnh. Họ bảo: 

«Dù ông ta có những tật xấu nào đi nữa (họ luôn luôn mở đầu như vậy) 

thì cũng vẫn là người trung thực, hoạt động, không có ai hơn. Cứ cho ông 

ta thực quyền đi - vì chiến tranh thì điều kiện để thắng địch là phải thống 

nhất sự chỉ huy - rồi ông ta sẽ tỏ rõ khả năng của ông ta như đã từng tỏ 

ra ở Phần Lan. Đạo quân chúng ta mà rút lui có trật tự về sông Drissa 

được, bây giờ được hùng hậu và tổ chức như vầy là nhờ Barclay chứ nhờ 

ai. Nếu đưa Bennigsen lên thay ông thì mọi sự sẽ hỏng hết cho mà coi. 

Năm 1807, Bennigsen đã chả tỏ ra quá bất lực rồi à?» 

Nhóm thứ sáu gồm những người theo phe Bennigsen, trái lại cho rằng 

không ai hoạt động và kinh nghiệm hơn ông này và sớm muộn gì cũng 

phải dùng lại ông ấy thôi. Họ chứng minh rằng sự rút lui về Drissa sự thực 

là một cuộc bại trận nhục nhã do một chuỗi lỗi lầm gây nên. «Cứ chồng 
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chất nhiều lầm lẫn như vậy lại càng tốt: người ta sẽ sớm hiểu rằng không 

thể để yên như vậy được nữa. Không thể dùng một chú Barclay nào đó 

được; phải có một người như Bennigsen mà tài năng đã tỏ rõ từ năm 

1807, ngay Napoléon cũng phải thừa nhận. Chỉ có ông ta mới làm cho mọi 

người vui lòng phục tòng.» 

Trong phe thứ bảy ta nhận thấy những nhân vật luôn luôn ở chung 

quanh các vị vua chúa còn trẻ tuổi; đặc biệt là chung quanh Hoàng Đế 

Alexandre thì họ thật là đông đảo. Họ gồm các tướng tá, các sĩ quan phụ 

tùng, nhiệt liệt trung thành với cá nhân Alexandre hơn là với bực chúa 

thượng của họ. Họ sùng bái ông một cách thành thực không vị lợi, cũng 

như Rostov đã sùng bái ông năm 1805; họ thấy ông chẳng những có đủ 

những đức lớn mà còn có đủ những nết tốt của con người nữa. Họ vừa 

khâm phục, vừa chỉ trích đức khiêm tốn của nhà vua đã từ chối chức vụ 

chỉ huy tối cao; họ chỉ muốn rằng nhà vua yêu quí của họ bỏ lòng thiếu tự 

tín quá đáng đi mà tuyên bố rằng mình nắm quyền chỉ huy quân đội, 

thành lập một bộ tổng tham mưu, và khi cần thì bàn bạc với các lý thuyết 

gia cùng các nhà thực hành giàu kinh nghiệm nhất, rồi đích thân chỉ huy 

lấy; chỉ nội một điều là nhà vua chỉ huy lấy như vậy cũng đủ cho ba quân 

hăng say chiến đấu như điên như cuồng rồi. 

Nhóm thứ tám, đông nhất, so với các nhóm trên, tỉ lệ là chín mươi chín 

chọi một, gồm những người không muốn hòa bình cũng không muốn 

chiến tranh, không chủ trương tiến quân cũng không chủ trương lập 

doanh trại phòng ngự ở Drissa hoặc bất kỳ ở đâu; họ chẳng muốn cho 

Hoàng thượng chỉ huy, chẳng theo Barclay, Pfuhl, Bennigsen; họ cho 

quyền lợi cùng lạc thú của họ mới là quan trọng nhất và họ chỉ đeo đuổi 

mỗi mục đích vị kỉ đó. Trong cái dòng nước đục của những mánh khóe nó 

giao nhau, chằng chịt với nhau tại đại bản doanh ngự tiền thì những cái 

không thể làm được cũng hóa ra làm được. Có kẻ chỉ lo sao cho khỏi mất 

một chỗ béo bở, hôm nay đồng ý với Pfuhl, ngày mai lại đồng ý với bọn 

phản đối Pfuhl, rồi ngày mốt tuyên bố rằng chẳng có ý kiến gì về sự tranh 

chấp đó cả, như vậy chỉ để khỏi mang lụy vào thân mà có thể lấy lòng 

nhà vua được. Có kẻ muốn thu lợi, cố làm cho nhà vua chú ý tới mình 

bằng cách oang oang đưa ra một ý kiến mà hôm trước nhà vua đã nói 

phớt qua, rồi khi họp hội đồng thì tranh luận, hò hét, đấm vào ngực mình 

thùm thụp, thách kẻ phản đối mình đấu súng, tỏ rằng như vậy là sẵn 

sàng hy sinh cho lợi ích chung. Lại có kẻ, giữa hai buổi họp, và khi vắng 

mặt kẻ thù của mình, trâng tráo xin một món trợ cấp để bù đắp cái công 

trung thành phục vụ của mình; biết rằng lúc này đây, không ai rảnh đâu 

mà từ chối. Lại có kẻ trước mặt nhà vua thì lúc nào cũng bận việc tíu tít, 

tình cờ đâu mà khéo thế. Có kẻ gân cổ đưa ra cả tràng lý lẽ chân xác ít 

nhiều để bênh vực hoặc bác bỏ một ý kiến người khác mới đưa ra, mục 
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đích chỉ là để xin được một tấm giấy mời dự bữa ngự thiện mà bấy lâu 

nay vẫn ao ước. 

Cái bầy đông như ông bù vẽ đó chỉ lo kiếm chác tiền bạc, huy chương, 

cấp bậc, chỉ rình chiều gió ân huệ của nhà vua: hễ gió thổi chiều nào là cả 

bầy hùa nhau hướng về chiều đó, thành thử nhà vua không thể xoay sang 

hướng khác được nữa. Trong tình cảnh bất định, lo âu vì nguy cơ thế nào 

cũng sắp tới ấy, ở giữa cái luồng âm mưu, tự ái và xung đột cứ xoáy tít 

lên ấy, giữa đám người đủ các quốc tịch ấy, nhóm thứ tám này đông hơn 

hết và chỉ lo tới tư lợi, làm cho tình hình càng thêm rắc rối. Bất cứ một 

vấn đề gì mới được nêu lên là bầy ong bù vẽ đó còn đương ào ào chung 

quanh vấn đề cũ đã vội bay vù qua vấn đề mới mà vo ve, làm lấp cả 

những tiếng tranh luận chân thành. 

Khi công tước André tới trại thì một nhóm thứ chín mới bắt đầu xuất 

hiện. Nhóm này gồm những người già, chín chắn, có nhiều kinh nghiệm, 

không tán thành ý kiến của các phe chống đối nhau, mà cứ công tâm 

nhận xét những cái gì xảy ra trong bộ tham mưu ngự tiền và tìm cách 

ngăn lại tình trạng bất định, do dự, hỗn độn và suy nhược này. 

Họ nghĩ và nói rằng cái tệ hại chính là do nhà vua và các võ quan trong 

triều đều có mặt ở đây, rằng cái không khí ước lệ và bất định tuy thích 

hợp ở triều đình nhưng rất có hại trong quân đội, rằng nhiệm vụ của nhà 

vua là cai trị chứ không phải chỉ huy quân đội, rằng chỉ có mỗi một lối 

thoát là nhà vua nên rời ngay quân đội, vì ở đây chỉ làm tê liệt năm vạn 

quân để bảo vệ thánh thể; rằng một viên tổng tư lệnh dù tầm thường 

nhưng được toàn quyền quyết định còn hơn là một viên tổng tư lệnh đại 

tài mà bị trói buộc vì sự có mặt và ý chuyên đoán của nhà vua. 

Trong khi công tước André ở trại mà chưa có chức vụ gì, thì một người 

có uy tín trong phái đó, quốc vụ khanh Chichkov, dâng lên Hoàng thượng 

một bức thư có chữ ký của Balachov và Araktcheiev. Vì được nhà vua cho 

phép bàn luận về tình hình chung của công việc, ông ta dùng lời lẽ khéo 

léo, tôn kính để nhà vua hièu rằng cần phải về Moscou cổ vũ nhân dân 

tham chiến. 

Vua Alexandre nhận rằng phải kêu gọi nhân dân đứng lên bảo vệ tổ 

quốc, nên viện lẽ đó để rời quân đội; về Moscou, ông đã kích thích được 

lòng ái quốc của toàn dân, một phần lớn nhờ vậy mà nước Nga thu được 

thắng lợi. 

 

CHƯƠNG X 
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Bức thư của Chichkov chưa dâng lên nhà vua thì một hôm, trong một 

bữa tiệc, Barclay cho André hay rằng Hoàng Thượng muốn gặp chàng để 

hỏi han về tình hình Thổ Nhĩ Kỳ; và sáu giờ chiều1 hôm đó chàng phải lại 

nhà Bennigsen. 

Cũng hôm đó, đại bản doanh ngự tiền được tin rằng Napoléon đã bắt 

đầu một cuộc hành quân mới có thể nguy hiểm cho quân đội ta (sau mới 

biết tin này là không đúng). Buổi sáng đại tá Michaux dắt nhà vua đi coi 

các công sự phòng ngự ở Drissa, và chứng minh cho nhà vua thấy rằng 

trại mà Pfuhl cho xây cất và được coi là một kiệt tác về chiến thuật đó, 

thực ra hoàn toàn vô nghĩa lý, sẽ không làm cho Napoléon đại bại mà trái 

lại làm cho quân đội Nga tơi bời. 

Khi công tước André tới ngôi nhà nhỏ của Bennigsen ở ngay trên bờ 

sông, thì Bennigsen và Hoàng thượng đều không có ở đấy. Nhưng một 

viên tướng phụ tá, Tchernichov, tiếp chàng và bảo rằng: Hoàng Thượng 

cùng với Bennigsen và hầu tước Paulucci đi xem xét lại lần thứ nhì các 

công sự của doanh trại mà người ta đã bắt đầu ngờ rằng không ích lợi gì 

cả. 

Ngồi cạnh cửa sổ trong gian phòng thứ nhất, Tchermichov đương đọc 

một tiểu thuyết Pháp. Phòng đó có lẽ trước kia là một phòng vũ; trong 

phòng còn một chiếc đại phong cầm trên mặt chất đầy các tấm thảm. 

Trong một góc, viên sĩ quan phụ tá của Bennigsen ngủ gục trên một chiếc 

giường xếp, chắc là mới đánh một bữa ngon hoặc đã phải làm việc quá 

nhiều. Phòng có hai cửa lớn: cửa phía trước mặt đưa qua phòng khách cũ, 

cửa bên phải đưa vô phòng giấy. Từ cửa thứ nhất vẳng ra nhiều tiếng 

chuyện trò bằng tiếng Đức, thỉnh thoảng chen tiếng Pháp. Trong phòng 

khách cũ đương có một cuộc hội họp, không phải là một hội đồng quân sự 

vì nhà vua không ưa những danh từ rõ ràng, chính xác, chỉ là một cuộc 

họp mặt của vài nhân vật mà ngài muốn hỏi ý kiến trong trường hợp khó 

khăn này, tóm lại là một thứ hội nghị kín. Người ta đã mời: viên tướng 

Thụy Điển Armfeldt; viên tướng phụ tá Wolzogen; Wintzingerode mà 

Napoléon đã gọi là công dân Pháp hàng địch; Michaux; Toll; bá tước 

Stein, ông này chẳng phải là nhà binh; sau cùng Pfuhl, cái mấu chốt của 

toàn thể công việc, như người ta đã nói với André. Chàng có đủ thì giờ 

nhận xét nhân vật này vì chàng vừa tới thì Pfuhl cũng tới và trước khi vào 

phòng họp, đã ngừng lại nói chuyện một phút với Tchernichov. 

Mới thoáng nhìn Pfuhl bận một bộ quân phục Nga cấp tướng, cắt rất 

xấu, trông như người giả trang, André đã có cảm tưởng là quen quen, 

mặc dầu chưa gặp ông ta lần nào. Chàng thấy Pfuhl có vẻ gì phảng phất 

 
1 Bản Gallimard: mười giờ tối. 
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như bọn Weirother, Mack, Schmidt và một đám tướng lãnh lý thuyết gia 

nữa mà chàng đã gặp năm 1805; nhưng ông ta điển hình hơn cả. Chưa 

bao giờ chàng thấy một người Đức nào có đủ những nét đặc biệt của tất 

cả các lý thuyết gia Đức đó. 

Ông ta thấp, gầy nhưng to xương, khỏe mạnh chắc nịch, hông rộng, bả 

vai lộ, mặt đầy nét nhăn, mắt sâu hoắm, tóc vuốt qua loa bằng bàn chải ở 

hai bên thái dương, nhưng phía sau thì dựng lên thành từng chòm coi thật 

ngây ngô. Ông ta bước vô, mắt lo lắng nhìn chung quanh như thể cái gì 

trong căn phòng rộng này cũng làm cho ông ta sợ. Tay vụng về giữ chiếc 

gươm, ông ta nói tiếng Đức, hỏi Tchernichov Hoàng thượng ở đâu. Rõ 

ràng là ông ta muốn bước qua các phòng cho mau, chào hỏi mọi người 

cho có lệ để rồi được sớm ngồi trước một bản đồ, như cá được về với 

nước. 

Ông ta vội vàng gật đầu, và mỉm cười mỉa mai khi Tchernichov cho ông 

ta hay rằng Hoàng Thượng đi xem xét các công sự mà chính ông ta cho 

xây cất theo lý thuyết riêng của mình. Ông ta có cái giọng thô mà trầm 

đặc biệt của những người Đức tự tín, lẩm bẩm một mình: «Đồ ngu...; 

hoặc: Thế là hỏng hết ráo; hoặc: Rồi sẽ đẹp ra dáng1». Công tước André 

không nghe rõ ông ta nói gì và toan đi qua, nhưng Tchernichov giới thiệu 

chàng với Pfuhl, bảo rằng chàng mới ở Thổ Nhĩ Kỳ tới và chiến tranh với 

Thổ mới kết thúc, thắng lợi vẻ vang. Pfuhl chỉ hơi liếc mắt về phía chàng, 

vừa cười vừa cảu nhảu: «Chiến tranh bên đó chắc là tài tình về chiến 

thuật.» Rồi ông ta cười gằn lớn tiếng hơn nữa, bước qua phòng trong, nơi 

đương có tiếng bàn cãi. 

Rõ ràng là cái việc người ta dám đi xem xét và chỉ trích công sự của 

ông ta mà không mời ông ta đi theo đã làm cho cái thói hay quạu quọ và 

cái bản tính chua chát của ông ta hôm nay phát ra tới cực điểm. Nhờ 

những hồi ký ở Austerlitz mà trong cuộc gặp gỡ ngắn ngủi đầu tiên này, 

André đã có được một ý niệm rất rõ về nhân vật đó. Pfuhl thuộc hạng 

người tin một cách tuyệt vọng vào ý kiến của mình tới nỗi có thể tuẫn đạo 

được, hạng người đó chỉ thấy ở Đức vì chỉ có người Đức mới đặt cơ sở lòng 

tự tín trên một ý nghĩ trừu tượng, trên khoa học, nghĩa là trên ảo tưởng 

rằng có thể biết được chân lý tuyệt đối. Người Pháp tự tín vì cho rằng trí 

tuệ hoặc dong mạo của mình có một sức quyến dũ mà người khác, cả đàn 

ông lẫn đàn bà, không sao chống lại được. Người Anh tự tín vì tự cho mình 

là công dân của một nước tổ chức hoàn hảo nhất thế giới: đã là người Anh 

thì luôn luôn biết mình phải làm cái gì; đã là người Anh thì biết rằng cái gì 

mình làm cũng nhất định là hoàn hảo. Người Ý tự tín vì bản chất dễ xúc 

cảm làm cho họ quên cả mình lẫn người khác. Người Nga tự tín vì chẳng 

 
1 Trong nguyên văn là tiếng Đức. 
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biết gì cả và chẳng muốn biết gì cả, và cũng vì họ không tin rằng người ta 

có thể biết một điều gì đến nơi đến chốn được. Thói tự mãn của người Đức 

ngoan cố và khả ố hơn cả vì họ tự cho rằng biết được chân lý, tức cái 

khoa học họ tự tạo ra rồi lại coi nó là chân lý tuyệt đối. 

Pfuhl rõ ràng có cái tật đó. Ông ta hiểu kỹ một môn học: cái lý thuyết 

chuyển quân đường chéo mà ông ta đã rút ra được khi nghiên cứu các 

chiến tranh của Đại đế Frederic; vì vậy mà ông cho rằng tất cả những 

chiến tranh gần đây chỉ là những cuộc đụng độ vô nghĩa lý, dã man, hỗn 

độn; theo ông ta thì cả hai bên đều mắc nhiều lầm lỗi quá, cho nên những 

chiến tranh đó không đáng gọi là chiến tranh; nó không hợp với lý thuyết 

của ông ta, nên ông ta không thểm nghiên cứu. 

Năm 1806 ông ta đã là một trong những người thảo kế hoạch tác chiến, 

kết cục là đại bại ở Iéna và Auerstaedt1, mà ông ta vẫn không thấy rằng 

lý thuyết của mình sai. Trái lại, ông ta cho rằng sở dĩ đại bại chỉ vì người 

ta đã làm sai lý thuyết của ông, và bằng một giọng mỉa mai đặc biệt, ông 

ta thích thú tuyên bố rằng: «Tôi đã bảo trước rằng sẽ đi đời nhà ma cho 

mà coi!2» 

Ông ta là hạng lý thuyết gia say mê lý thuyết của mình tới nỗi quên 

rằng mục đích của lý thuyết là áp dụng vào thực tế: yêu lý thuyết quá, 

ông ta đâm ra khinh thực tế. Thậm chí thất trận mà ông ta cũng thích vì 

một thất trận do áp dụng sai lý thuyết chỉ càng làm cho ông tin chắc rằng 

lý thuyết của mình đúng. 

Khi nói mấy lời với Tchernichov và công tước André về chiến dịch đương 

diễn, ông ta có cái giọng của một người biết trước mọi sự sẽ hỏng mà 

chẳng ân hận gì về điều đó cả. Cứ coi mấy chòm tóc dựng lên ở gáy và 

những tóc mai chải vội vàng ở hai bên thái dương ta cũng thấy ngay lối 

nhận định đó của ông ta. 

Ông ta vừa mới vô phòng trong thì ngoài này đã nghe thấy tiếng gắt 

gỏng trầm trầm của ông vọng ra rồi. 

 

CHƯƠNG XI 

 

Công tước André còn nhìn theo Pfuhl thì bá tước Bennigsen hấp tấp 

bước vô, gật đầu chào André, vắn tắt dặn dò viên sĩ quan phụ tá rồi qua 

ngay phòng giấy. Vì nhà vua cũng sắp tới nên ông ta về trước, vội vàng 

xếp đặt để đón ngài. Tchernichov và André bước ra ngoài thềm. Hoàng Đế 

 
1 Bản Hazan chép Austerlitz là lầm, trận Austerlitz xảy ra năm 1805. 
2 Những lời của Pfuhl trong chương này đều bằng tiếng Đức trong nguyên văn. 
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xuống ngựa, vẻ uể oải, nghiêng đầu qua bên trái, lơ đãng1 nghe hầu tước 

Paulucci hăng hái nói câu gì đó, rồi bước tới vài bước, rõ ràng là muốn 

chấm dứt câu chuyện, nhưng người Ý đó, đỏ mặt tía tai vì quá kích thích, 

quên cả nghi thức, cứ lẽo đẽo theo sau, lên bực thềm. Trong khi nhà vua 

nhìn chăm chăm André mà không nhận ra, Paulucci vẫn tiếp tục nói một 

cách hăng say gần như cuồng nhiệt: 

- Tâu Bệ hạ, còn như con người đã đề nghị dựng trại Drissa này thì hạ 

thần thấy chỉ có cách là cho ông ta vào nhà thương điên2 hoặc là treo cổ 

ông ta lên. 

Làm bộ không nghe người Ý nói, nhà vua khi nhận ra được Bolkonski, 

nhã nhặn bảo chàng: 

- Rất mừng được gặp anh; vô trong phòng các ông ấy đương hội họp và 

ngồi đó đợi tôi một lát. 

Nhà vua vô phòng giấy; công tước Pierre Mikhaïlovitch Volkonski và 

nam tước Stein theo sau, khép cánh cửa lại. Được phép nhà vua, André 

cùng với Paulucci mà chàng quen hồi ở Thổ Nhĩ Kỳ bước vô ngồi trong 

phòng khách nơi đương có cuộc hội họp. 

Công tước Volkonski giữ chức vụ gần như tham mưu trưởng bên cạnh 

nhà vua. Ông từ trong phòng giấy bước ra, tay cầm mấy bản đồ, trải lên 

mặt bàn ở phòng khách rồi xin cử tọa cho biết ý kiến về vài vấn đề. Đêm 

trước có tin cho hay - sau này mới biết tin đó sai - rằng Napoléon tính tiến 

quân vòng qua trại Drissa. 

Người nói đầu tiên là tướng Armfeldt. Để đề phòng những khó khăn 

hiện tại, ông ta đưa một đề nghị rất bất ngờ, chẳng có lý do gì cả, chỉ để 

tỏ rằng ông ta cũng có thể có ý kiến như mọi người khác vậy. Theo ông 

thì nên bố quân ở một vị trí khác, cách xa những con đường Pétersbourg 

và Moscou và đợi quân địch tới. Người ta thấy rằng ông ta đã nghĩ ra kế 

hoạch đó từ lâu; nó không ăn nhập gì với những vấn đề đưa ra lúc này và 

ông chỉ lợi dụng cơ hội để trình bày nó ra thôi. Đó là một trong vô số đề 

nghị mà một người không biết chút gì về tính chất của cuộc chiến tranh 

này có thể cho rằng chẳng thua kém gì những đề nghị khác. Có người đả 

kích nó, có người bênh vực nó. Viên đại tá trẻ tuổi Toll kịch liệt chỉ trích kế 

hoạch của viên tướng Thụy Điển đó, rồi trút trong túi ra một tập viết tay, 

xin phép được đọc. Trong bản thuyết trình tràng giang này, ông ta đưa ra 

một kế hoạch mới trái hẳn kế hoạch của Armfeldt và kế hoạch của Pfuhl. 

Tới phiên Paulucci bác ý kiến của Toll, khuyên tấn công, chỉ có tấn công 

mới khỏi tình cảnh trì nghi bất định này, mới thoát ra khỏi cái bẫy sập, 

 
1 Bản Hazan: vẻ không bằng lòng. 
2 Nguyên văn: Vào nhà sơn vàng; thời đó nhà thương điên sơn màu vàng. 
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tức cái trại Drissa này. Trong khi mấy người đó tranh luận, Pfuhl và người 

phiên dịch của ông ta tại triều đình, Wolzogen, cứ một mực làm thinh. 

Pfuhl khịt mũi ra vẻ khinh bỉ và quay mặt đi, tỏ rằng không bao giờ lại 

chịu hạ mình đấu khẩu với bọn ngu ngốc đó. Khi công tước Volkonski, 

người điều khiển cuộc tranh luận, mời ông ta phát biểu ý kiến thì ông ta 

chỉ đáp: 

- Hỏi ý kiến tôi làm gì kia chứ? Tướng Armfeldt đã đề nghị một vị trí rất 

tốt để hở hậu quân ra. Lại có thể lựa kế hoạch tấn công của Ý tiên sinh 

đó, nó cũng hoàn toàn; hoặc kế hoạch rút lui - cũng tuyệt hảo nữa1. Vậy 

còn hỏi ý kiến tôi làm gì? Các ngài còn biết rõ hơn tôi mà. 

Volkonski cau mày bảo rằng mình thay mặt Hoàng Thượng mà hỏi; lúc 

đó Pfuhl mới đứng dậy, nổi hăng lên, bắt đầu đáp: 

- Người ta làm hỏng hết cả rồi, làm rối tung cả lên rồi; ai cũng đòi biết 

rõ hơn tôi, và bây giờ người ta lại hỏi ý kiến tôi. Sửa chữa cách nào ư? 

Nhưng có gì đâu mà phải sửa chữa? Phải áp dụng những qui tắc tôi đã 

vạch, không sai một chút. - Mấy ngón tay xương xẩu của ông ta gõ mạnh 

lên bàn - Tình thế khó khăn ở chỗ nào? Nhảm nhí, trò con nít. 

Ông ta lại gần bàn, đưa ngón tay khô đét ra chỉ trên bản đồ, nói liến 

thoắng, chứng minh rằng không có một sự tình cờ gì có thể làm cho trại 

Drissa kém phần lợi hại vì mọi sự đã được tiên liệu rồi; nếu địch đi vòng 

qua trại, như người ta đồn, thì chúng nhất định sẽ bị tiêu diệt. 

Paulucci không biết tiếng Đức, hỏi ông ta vài câu bằng tiếng Pháp. 

Wolzogen phải cứu quan thầy của mình, dịch những lời giảng giải của 

Pfuhl vì ông ta nói tiếng Pháp rất dở. Wolzogen chật vật lắm mới theo kịp 

được vì ông ta liến thoắng chứng minh rằng kế hoạch của mình đã tiên 

liệu được hết thảy, tiên liệu những việc đã xảy ra và những việc đó có thể 

xảy ra; nếu bây giờ gặp phải vài sự bất như ý chỉ là tại khi thực hiện kế 

hoạch đó người ta đã sơ sót. Ông ta cười gằn một cách mỉa mai và không 

thểm tiếp tục chứng minh cho tới cùng nữa, y như một nhà toán học giải 

xong bài toán rồi, không cần kiểm soát lại xem có đúng hay không. 

Wolzogen vẫn tiếp tục dịch ra tiếng Pháp những ý kiến của Pfuhl, thỉnh 

thoảng hỏi ông ta: «Phải vậy không, thưa đại nhân?». Nhưng Pfuhl như 

một kẻ đương hăng chiến đấu, bắn bậy vào quân mình, hằm hằm quát: 

- Phải rồi, nhưng cần gì phải giải thích những cái đó? 

Paulucci và Michaux đồng thanh tấn công Wolzogen bằng tiếng Pháp. 

Armfeldt tranh luận với Pfuhl bằng tiếng Đức. Toll giảng lại hết thảy bằng 

tiếng Nga cho Volkonski hiểu. Công tước André lặng lẽ nghe và quan sát. 

 
1 Nguyên văn là tiếng Đức. 
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Chàng có thiện cảm với Pfuhl hơn cả. Trong số tất cả các nhà cố vấn 

đó, chỉ có con người quạu quọ, giọng quả quyết, tự tín một cách phi lý ấy 

là không mưu cầu một cái gì cho mình, không cừu thị ai hết; ông ta chỉ 

muốn có mỗi một điều là làm sao cho người ta thực hiện một kế hoạch 

theo lý thuyết mà ông đã bỏ ra nhiều năm nghiên cứu rồi mới dựng nên 

được. Đành rằng ông ta lố bịch, mỉa mai rất khó chịu, nhưng lòng cuồng 

nhiệt quyết giữ ý kiến của ông làm cho người khác bất giác phải tôn 

trọng. Với lại, chỉ trừ ông ta ra, còn tất cả những ý kiến phát biểu trong 

cuộc hội họp đó đều có chung một điểm này mà người ta chưa thấy trong 

hội đồng quân sự năm 1805: tài cầm quân của Napoléon làm cho các kỹ 

thuật gia hoảng sợ; sự hoảng sợ đó không lộ liễu nhưng đã ảnh hưởng tới 

cả những lý lẽ vụn vặt nhất của họ. Con người tự cho rằng không có gì là 

không làm được ấy, họ ngờ rằng có thể thình lình xuất hiện từ mọi phía 

một lúc, và họ dùng cái uy danh khủng khiếp của ông ta để bác bỏ những 

ý kiến của nhau; chỉ duy có Pfuhl vẫn coi ông ta là man rợ như tất cả 

những kẻ chống đối lý thuyết của mình. 

Mà trong lòng tôn trọng Pfuhl, André còn có thêm chút tình thương hại. 

Cứ nghe giọng các triều thần khi nói với ông ta, nghe những lời mà 

Paulucci đã dám tâu với nhà vua, nhất là cái giọng kịch liệt, bực tức của 

chính ông ta thì ta thấy rằng mọi người đều biết cái ngày thất sủng của 

ông ta cũng không xa mà chính ông ta cũng cảm thấy vậy. Cho nên mặc 

dầu có lòng hiên ngang tự tín và giọng mỉa mai quạu quọ theo kiểu Đức 

đó, con người có những chòm tóc lởm chởm ở gáy và những mái tóc ép 

trên thái dương đó có vẻ đáng thương hại. Ông ta làm ra bộ bực tức, 

khinh miệt để giấu cảm xúc của mình mà người ta vẫn thấy ông ta rất khổ 

tâm vì mất cái cơ hội duy nhất để kiểm nghiệm lý thuyết của mình trên 

một qui mô rộng lớn và làm cho cả thế giới phải nhìn nhận rằng nó đúng. 

Họ tranh luận với nhau rất lâu, nổi dóa lên, la hét, nhục mạ cá nhân 

nhau; nhưng càng tranh luận lại càng khó rút ra được một kết luận thực 

tế. Công tước André rất ngạc nhiên khi nghe họ dùng tới mấy thứ tiếng, 

để bênh vực những ý kiến trái ngược nhau, đưa ra các đề nghị rồi phản đề 

nghị, có khi quát tháo nữa. Suốt mấy năm trong quân đội, chàng đã suy 

nghĩ nhiều về nghề binh và thường cho rằng không có, không thể có cái gì 

gọi là khoa học quân sự cả, và vì vậy cái tiếng “thiên tài quân sự” nhất 

định là vô nghĩa; bây giờ dự cuộc tranh luận chàng lại càng thấy lối nhận 

định của chàng là đúng. 

«Làm sao có thể nói tới lý thuyết với khoa học được khi mà, ta không 

thể biết, không thể xác định các điều kiện cùng hoàn cảnh, nhất là càng 

khó biết đích xác được thực lực, các lực lượng tham chiến. Chưa ai, không 

ai có thể biết được trong hai mươi bốn giờ nữa, quân đội của mình và của 
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địch sẽ ở trong vị trí nào, phân đội này phân đội nọ sẽ mạnh yếu ra sao. 

Nếu ở hàng đầu, không có một kẻ nhút nhát, nghe tiếng la: «Chúng ta bị 

cắt đứt rồi!» mà bỏ chạy, mà trái lại,có một người vui vẻ, gan dạ hô lên 

«Ua-ra!» thì một phân đội năm ngàn người có kém gì một đội quân ba 

chục ngàn người như ở Schoengraben; và nhiều khi năm chục ngàn người 

có thể bỏ chạy trước một đội quân tám ngàn người như ở Austerlitz. Làm 

sao có thể có một khoa học trong một việc không sao tiên liệu được như 

mọi việc khác trong đời sống thực tế, một việc mà cái gì cũng tùy thuộc 

vô số hoàn cảnh, mà sự quan trọng của những hoàn cảnh này, phải đợi 

tới một phút nào đó người ta mới nhận định ra được, phút đó bao giờ mới 

tới thì chẳng ai có thể biết trước được. 

Armfeldt cho rằng quân ta đã bị cắt đứt, Paulucci trái lại tin chắc rằng 

quân Pháp ở vào tình thế bị hai hỏa lực bắn sẻ. Michaux cho rằng trại 

Drissa bất lợi vì sau lưng là sông; Pfuhl trái lại bảo chính vì vậy mà Drissa 

có lợi thế. Toll đề nghị một kế hoạch, Armfeldt đưa ra một kế hoạch khác; 

kế hoạch nào cũng vừa tốt vừa xấu, phải đợi khi biến cố xảy ra mới biết 

được ưu điểm cùng khuyết điểm của một kế hoạch nào đó. Thế thì tại sao 

mọi người lại cứ nói đến thiên tài quân sự? Phải có thiên tài mới biết ra 

lệnh cung cấp bánh mì khô cho đúng lúc, hoặc ra lệnh cho người này đi 

sang bên phải, người kia đi sang bên trái ư? Không. Chẳng qua là các 

tướng tá được vinh quang và có quyền hành và hạng người ti tiện luôn 

luôn nịnh hót kẻ có thể lực nên tôn họ là bực thiên tài đấy thôi. Những 

tướng lãnh ưu tú nhất mà mình được biết chẳng phải là hạng siêu quần gì, 

trái lại còn vẻ kém thông minh hoặc đãng trí nữa, chẳng hạn như 

Bagration mà chính Napoleon cũng nhận là địch thủ giỏi nhất của mình. 

Ngay như Napoléon nữa! Mình còn nhớ cái vẻ mặt tự mãn và thô thiển 

của ông ta trên chiến trường Austerlitz. Một viên tướng giỏi không cần có 

thiên tài hoặp những đức tính gì đặc biệt: trái lại cần thiếu những phẩm 

chất cao cả nhất của người như tình thương, tâm hồn thơ mộng, sự dịu 

dàng, tinh thần hoài nghi triết học. Họ phải thiển cận, tin chắc rằng hành 

động của mình quan trọng, nếu không sẽ không đủ kiên nhẫn, có vậy họ 

mới thành một nhà cầm quân dũng cảm được. Còn như cái đức nhân tính, 

cái lòng trắc ẩn, cái óc suy nghĩ phân biệt được thế nào là công cùng bất 

công, thì xin Chúa tha cho họ! Thời nào cũng vậy, người ta ngụy tạo ra cái 

thuyết về thiên tài có lợi cho bọn họ vì họ có thể lực; điều đó chẳng có gì 

lạ. Thắng trận hay bại trận không phải tại họ, mà tại người lính trong 

hàng ngũ la lên: «Bỏ đời rồi!» hoặc hét lớn: «Ua-ra!» Phải, chỉ ở trong 

hàng ngũ, người ta mới có thể phục vụ với lòng tin rằng mình có ích.» 

André vừa lơ đãng nghe họ tranh luận vừa nghĩ ngợi như vậy, và tới khi 

nghe Paulucci gọi, chàng mới sực tỉnh: mọi người giải tán. 
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Hôm sau, trong cuộc diễn binh, nhà vua hỏi Bolkonski muốn phục vụ ở 

đâu; chàng không xin được ở lại bên cạnh nhà vua mà xin được phục vụ 

trong đội quân tác chiến, thế là uy tín của chàng trong chốn triều đình 

tiêu tan luôn. 

 

CHƯƠNG XII 

 

Trước khi chiến dịch bắt đầu, Rostov nhận được của nhà một bức thư 

trong đó song thân chàng vắn tắt cho hay rằng Natacha đau, đã dứt tình 

với công tước André (do Natacha khước hôn) và một lần nữa bảo chàng 

xin giải ngũ đi mà về nhà. Chàng chẳng nghĩ tới chuyện xin phép nghỉ 

nữa, chỉ hồi âm rằng chàng rất buồn vì tin Natacha đau và cuộc hôn nhân 

đó không thành, và sẽ gắng hết sức để làm vừa lòng cha mẹ. Trong một 

bức thư riêng cho Sonia, chàng giảng giải: 

«Em yêu quí của anh ạ, sở dĩ anh chưa về nhà được chỉ là do cái lòng 

danh dự thôi. Đương cái lúc mà chiến dịch sắp bắt đầu, nếu anh đặt hạnh 

phúc của mình lên trên bổn phận và tình yêu tổ quốc thì trước các bạn 

đồng ngũ mà ngay đối với bản thân anh, còn gì là danh dự cho anh nữa. 

Nhưng lần này là lần xa cách cuối cùng của chúng ta. Em cứ tin chắc rằng 

hết chiến tranh mà anh còn sống, em còn yêu anh thì anh sẽ từ bỏ hết cả 

mà phóng như bay về với em liền để vĩnh viễn ghì em vào cái lòng ngùn 

ngụt của anh đây.” 

Thực vậy, chỉ vì chiến dịch sắp mở mà Rostov không về nhà để cưới 

Sonia như chàng đã hứa. Sống ở Otradnoie, mùa thu đi săn, mùa đông ăn 

lễ Giáng Sinh và hưởng tình yêu của Sonia, chàng đã thấy mở ra một 

tương lai đầy những những cái vui bình tĩnh nơi thôn dã, trước kia chàng 

không ngờ và bây giờ quyến dũ chàng lạ lùng. Chàng nghĩ bụng: «Một 

người vợ hiền, những đứa con ngoan, một bầy chó săn-đuổi thật hay, 

mươi mười hai cặp lê-vri-ê can đảm, một điền trang đi khai thác, đi thăm 

hàng xóm láng giềng, lãnh một chức vụ nào đó mà hàng quí tộc giao phó 

cho mình, đời sống như vậy hợp với mình nhất». Nhưng chiến tranh đã 

phát và chàng phải ở lại trung đoàn. Tính vốn dễ dãi, chàng thấy thích 

cuộc sống ở trung đoàn này và biết hưởng tất cả những cái vui của nó. 

Nghỉ phép về, chàng được bạn bè thân mật tiếp đón, được phái đi mua 

ngựa ở Tiểu Nga, và chàng dắt về được nhiều con ngựa rất hay, nên 

chàng rất thích mà cấp trên cũng khen chàng. Trong khi vắng mặt, chàng 

được thăng chức đại úy và khi trung đoàn mà quân số đã tăng cường, 

được lệnh tham gia chiến sự thì chàng được chỉ huy đại đội cũ của chàng. 
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Đầu chiến tranh, trung đoàn điều động qua Ba Lan, thêm nhiều sĩ quan 

mới, lính mới và ngựa; không khí vui vẻ, náo nhiệt hẳn lên, bao giờ cũng 

vậy, sắp ra trận, người ta cũng hăng hái. Rostov nhận thấy những cái lợi 

của địa vị mình trong trung đoàn, tận hưởng mọi vui thú mà cũng tận tụy 

với bổn phận, mặc dầu biết rằng sớm muộn gì cũng phải rời trung đoàn. 

Vì nhiều lý do chính trị và chiến thuật, quân đội đã rời Vilna. Ở đại bản 

doanh, mỗi bước rút lui lại gây ra nhiều chuyện rắc rối vì tham vọng và 

nhiều cuộc vận động vì âm mưu. Nhưng đối với lính phiêu kị trung đoàn 

Pavlograd thì cuộc rút lui với lương thực đầy đủ, giữa cái mùa đẹp nhất 

đó, chỉ là một trò vui. Ở đại bản doanh, người ta có thể chán nản, lo âu, 

hoặc mưu mô gì tùy ý, còn trong bộ đội thì người ta chẳng cần biết rút về 

đâu và tại sao lại rút đi. Nếu người ta có ân hận phải rút lui thì chỉ vì phải 

xa cách một cô gái Ba Lan xinh đẹp nào đó, phải rời bỏ một ngôi nhà ở đã 

quen rồi. Nếu có ai thắc mắc rằng tình hình không tốt đẹp thì rồi cũng cố 

vui vẻ lên, cố quên tình hình chung đi mà chú hết tâm trí vào công việc 

trước mắt. Mới đầu ngươi ta vui vẻ cắm trại ở gần Vilna, làm quen với các 

thân sĩ Ba Lan, chuẩn bị các cuộc duyệt binh của nhà vua hoặc các vị chỉ 

huy cao cấp khác. Rồi có lệnh phải rút về Swienciany và tiêu hủy những 

lương thực không thể mang theo được. Các lính phiêu kị còn nhớ 

Swienciany là một cái «trại say» - toàn thể trung đoàn đều gọi nó như 

vậy -; dân chúng phàn nàn rằng quân lính lạm dụng quyền được trưng 

thu lương thực mà lấy luôn cả ngựa, xe, tới những tấm thảm của các quí 

tộc Ba Lan cũng không từ. Rostov nhớ Swienciany vì ngày chàng mới tới 

đã phải đổi viên trung sĩ hầu cận và không làm sao ngăn cản được đại đội 

của chàng, họ say khướt đứng không vững vì đã lén chàng ăn cướp năm 

thùng ton-nô rượu bia lâu năm. Từ Swienciany họ lại rút lui về Drissa, rồi 

rút lui nữa, lần lần về tới gần biên giới Nga. 

Ngày 13 tháng bảy, trung đoàn Pavlograd dự một trận đánh quan 

trọng. 

Đêm 12 rạng ngày 13, có một cơn dông lớn rồi mưa rào và mưa đá. 

Mùa hè năm 1812, có nhiều cơn dông như vậy. 

Hai đại đội của trung đoàn Pavlograd cắm trại lộ thiên trong một cánh 

đồng lúa mạch mà ngựa và bò đã giẫm hư hết. Mưa như trút nước. Rostov 

cùng với một sĩ quan trẻ tuổi Iline được chàng che chở, trú trong một cái 

chòi nhỏ dựng lên vội vàng. Một sĩ quan trong trung đoàn, râu mép dài, 

mắc mưa, ghé vào chòi, bảo chàng: 

- Tôi mới ở bộ tham mưu về đây. Bá tước có nghe nói chiến công của 

Raievski không? 

Rồi ông ta kể lại tỉ mỉ trận Saltanovka. 
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Rostov rụt cổ lại vì nước mưa xối trên gáy, bập bập ống điếu, lơ đãng 

nghe, thỉnh thoảng lại nhìn Iline ngồi nép bên cạnh chàng. Iline, mười sáu 

tuổi, mới tới trung đoàn và chàng đối với cậu ta cũng như bảy năm trước 

Denissov đối với chàng. Cậu ta rán bắt chước y hệt cử chĩ điệu bộ của 

Rostov và mê chàng như mê một người con gái. 

Zdrjinski, viên sĩ quan râu mép dài huyênh hoang bảo rằng trận 

Saltanovka đã nổi danh là trận Thermophyles1 của Nga, rằng tướng 

Raievski đã có một chiến công oanh liệt xứng với các anh hùng thời cổ. 

Ông ta cùng với hai người con tiến lên trên đê, dưới hỏa lực kinh khủng 

của địch rồi ba cha con cùng tấn công. Rostov đã không thốt một lời khen 

nào cả để hường ứng sự nhiệt tâm của Zdrjinski mà lại còn có vẻ xấu hổ 

vì câu chuyện ông ta kể nữa, nhưng cũng không cãi lại. Do kinh nghiệm 

bản thân ở Austerlitz và năm 1807, chàng biết rằng những chuyện như 

vậy luôn luôn láo khoét; nhờ đã chiến đấu, chàng cũng biết rằng ở trên 

chiến trường mọi việc không xảy ra như người ta tưởng tượng hoặc kể lại 

đâu. Vì vậy chàng bực mình về câu chuyện của Zdrjinski mà cũng bực 

mình về chính ông ta nữa: người đâu mà để râu mép dài uốn cong lên má 

như vậy mà thói đâu mà khi nói cứ cúi sát vào mặt người nghe như vậy; 

với lại, chòi hẹp té, mà ông ta choáng chỗ quá đi. Cho nên chàng chỉ làm 

thinh ngó ông ta, nghĩ bụng: «Trước hết, trên cái đê đó chắc là hỗn độn 

lắm, dù Raievski có dắt hai người con tiến lên thì cũng chỉ có mươi, mười 

hai người ở chung quanh họ là để ý tới, còn những người khác làm sao 

biết được ông ta ra trận với ai. Mà ngay những người thấy ông ta thì chắc 

cũng chẳng xúc động gì lắm vì họ lo nghĩ đến tính mạng họ hơn là nghĩ tới 

tình phụ tử của viên tướng ấy! Lại thêm số phận của tổ quốc đâu có tùy 

thuộc cái trận trên đê đó, như số phận của Hi Lạp tùy thuộc trận 

Thermophyles, nếu có thể tin được lời các sử gia. Vậy thì hy sinh như vậy 

làm cái gì kìa? Với lại mình dắt con mình ra chiến trường để làm gì? Mình 

thì chẳng những thằng Pétia mình đã không dắt đi, ngay như chú em Iline 

này, chẳng máu mủ gì với mình nhưng rất dễ thương, mình cũng không 

muốn đưa ra chỗ nguy hiểm như vậy mà trái lại, còn cố tìm cho chú ta 

một chỗ nào cho được an toàn.» Chàng chỉ nghĩ bụng như vậy thôi chứ 

không nói ra: chuyện đó mục đích là nêu cao danh vọng của quân đội 

mình, vậy thì phải làm bộ tin đi. Chàng biết như vậy từ lâu rồi. 

Iline nhận thấy Rostov không thích nghe chuyện của Zdrjinski, bảo: 

- Chịu không thấu rồi. Vớ, sơ mi, ướt sũng cả rồi. Tôi phải đi tìm một 

chỗ trú khác thôi. Cơ hồ như mưa ngớt rồi này. 

 
1 Một ải đạo gần bờ biển Egée của Hi Lap, một bên là biển, một bên là núi. 

Nơi đó Léonidas chỉ huy ba trăm lính mà đánh tan được một đạo quân Ba Tư 

(480 trước T.L.). 
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Iline bước ra và Zdrjinski cũng ra về. 

Năm phút sau Iline lội lõm bõm trong bùn, chạy trở lại. 

- Ua-ra! Anh Rostov ơi, lại đây mau! Em đã kiếm ra rồi. Cách đây hai 

trăm bước có một cái quán; bạn bè đã lại họp ở đó; có cả Maria 

Henrikhovna nữa. Ít nhất lại đó cũng sưởi cho khô được. 

Maria Henrikhovna là một thiếu nữ Đức xinh đẹp mà viên y sĩ của trung 

đoàn đã cưới hồi ở Ba Lan. Vì không có tiền hoặc có thể là vì mới cưới, 

không muốn xa vợ nên trung đoàn đi đâu ông ta cũng dắt cô vợ trẻ theo; 

lính phiêu kị ngày nào cũng đem tính ghen của ông ta mà làm trò cười. 

Rostov khoác áo mưa, kêu Lavrouchka ôm quần áo theo mình rồi đi với 

Iline, lúc thì trượt chân vì bùn trơn, lúc thì lội lõm bõm dưới làn mưa đã 

ngớt, trong đêm tối thỉnh thoảng lóe lên những làn chớp. 

Họ gọị nhau: 

- Rostov, anh ở đâu? 

- Ở đây. Chớp ghê quá, em thấy không? 

 

CHƯƠNG XIII 

 

Trước cửa quán có chiếc xe bò có mui của viên y sĩ, trong quán đã có 

bốn năm sĩ quan. Maria Henrikhovna, một thiếu nữ Đức, béo lẳn, tóc 

vàng, bận chiếc áo cụt, đội chiếc mũ chụp ban đêm, ngồi vào chỗ vinh dự 

trên một chiếc ghế dài, rộng. Thấy Rostov và Iline bước vô, mọi người vui 

vẻ hoan hô. 

Rostov cười cười: 

- Ê, coi bộ vui quá ta! 

- Tại sao không tới sơm sớm? 

- Coi kìa! Nước chảy ròng ròng y như cái máng xối! Đừng làm ngập 

phòng của người ta đấy nhé! 

- Nhất là đừng làm dơ áo của cô Maria Henrikhovna nghen. 

Rostov và Iline rán kiếm một cái xó nào để có thể thay quần áo mà 

thiếu phụ nọ khỏi thẹn. Có một cái xó ở sau tấm vách ngăn; nhưng ba sĩ 

quan đã ngồi chật cả rồi; họ đương đánh bài dưới ánh sáng một cây nến, 

trên một cái thùng và nhất định không chịu đi chỗ khác. Cũng may, Maria 

Henrikhovna cho họ mượn một cái váy, họ dăng ra làm cái màn, rồi đứng 

nấp phía sau, được Lavrouchka tiếp tay, họ cởi quần áo ướt, mặc quần áo 
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khô mà Lavrouchka đã mang theo. 

Họ đốt lửa trong cái cái lò đã vỡ một nửa, gác một tấm ván lên hai cái 

yên ngựa, lấy một lá phủ trải lên trên, kiếm được một cái ấm lò nhỏ xíu, 

nửa chai rom, và sau khi mời Maria Henrikhovna đóng vai nữ chủ nhân, 

họ quây quần chung quanh nàng. Người thì đưa nàng một chiếc mùi xoa 

sạch để nàng chùi bàn tay nhỏ nhắn, xinh đẹp, kẻ thì lót chiếc áo đon-

man xuống dưới1 cho khỏi ướt chân nàng; kẻ thì treo áo mưa trước cửa sổ 

để che gió, kẻ lại xua ruồi trên mặt y sĩ để cho ông ta khỏi thức dậy. 

Maria Henrikhovna nhoẻn nụ cười e lệ và sung sướng, bảo: 

- Để yên anh ấy; ngủ ngon lắm rồi vì đêm qua có được chợp mắt đâu. 

Viên sĩ quan đáp: 

- Đâu được, Maria Henrikhovna; phải o bế ông y sĩ chứ. Như vậy khi 

nào tôi có bị cưa chân hay cưa tay thì may ra ông ấy mới thương tình cho 

chứ. 

Chỉ có ba cái li; nước để pha trà đục quá nên không biết là trà đậm hay 

lợt; cái ấm lò chỉ rót ra được sáu li; nhưng như vậy khi nhận được li của 

mình thì càng thêm thú: bàn tay mũm mĩm, móng tay cắt ngắn nhưng 

không được sạch lắm của Maria Henrikhovna lần lượt phân phát cho mỗi 

người tùy theo thâm niên. Không còn ngờ gì cả, các sĩ quan đêm đó đều 

mê cô ta. Mấy người đương đánh bài ở sau bức vách ngăn, cũng liệng cả 

bài đi, chạy ra ngồi chen chúc nhau chung quanh chiếc ấm lò để ve vãn 

nàng. Mặc dầu mỗi khi thấy chồng hơi cựa mình là lại có vẻ lo sợ, mà 

Maria Henrikhovna thấy đám thanh niên hào hoa phong nhã ấy bu lấy 

mình, cũng không giấu được nổi vui sướng. 

Đường không thiếu, nhưng chỉ có mỗi một chiếc muỗng, đợi cho nó tan 

thì lâu quá; mọi người đồng ý rằng nàng sẽ lần lượt khuấy đường cho 

từng người. Khi Rostov đỡ li trà của mình, chàng chỉ rót vào đó chút rượu 

rom rồi chìa ra cho Maria Henrikhovna khuấy. 

Nàng bảo: 

- Nhưng li của ông không có đường mà. 

Luôn luôn nụ cười nở trên môi nàng, cơ hồ như mỗi lời nói của nàng và 

của các người khác đều ngộ nghĩnh lắm và ngầm chứa một ý gì đó. 

- Tôi cần gì tới đường! Tôi chỉ muốn được thấy bàn tay đẹp khuấy trà 

cho tôi thôi. 

Maria Henrikhovna bằng lòng và kiếm chiếc muỗng mà ai đã lấy mất. 

 
1 Bản Gallimard: phủ chiếc áo đon-man lên chân nàng. 
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Rostov bảo: 

- Cứ lấy ngón tay mà khuấy, như vậy lại hơn. 

- Chà, nóng quá l 

Nàng nói mà mặt ửng lên vì thích thú. 

Iline lấy cái xô nước, rót vào đó vài giọt rom rồi lại gần Maria 

Henrikhovna, bảo: 

- Đây, tách của tôi đây, xin bà nhúng tay vào đó thôi, tôi sẽ uống cạn. 

Khi họ đã uống hết nước trong ấm lò, Rostov lấy cỗ bài và đề nghị chơi 

ván «bài vua» với Maria Henrikhovna. Người ta rút thăm để xem ai đứng 

chung một chân với nàng. Rostov đề nghị rằng ai được «làm vua» thì 

được hôn tay Maria Henrikhovna; còn ai làm thằng «đểu» thì trái lại phải 

đun một ấm lò nước sôi cho y sĩ. 

Iline hỏi: 

- Thế nếu Maria Henrikhovna «làm vua »thì sao? 

- Maria Henrikhovaa đã là hoàng hậu rồi, ra lệnh thì mọi người đều phải 

tuân. 

Ván bài vừa bắt đầu thì ở sau lưng Maria Henrikhovna, y sĩ ngóc cái đầu 

rối bù lên. Ông ta đã thức dậy được một lúc và lắng nghe họ nói chuyện 

với nhau. Coi vẻ mặt quạu quọ của ông thì biết ông không cho những lời 

của họ là vui vẻ hay ngộ nghĩnh. Chẳng chào hỏi ai, ông ta gãi đầu xin 

người ta né ra cho có lối ông đi. Khi ông ta ra ngoài rồi, mọi người phá lên 

cười còn Maria Henrikhovna thì đỏ mặt tía tai, muốn chảy nước mắt, làm 

cho các ông sĩ quan lại càng thấy nàng có duyên. Một lát sau viên y sĩ trở 

vô, (lúc bấy nụ cười trên môi Maria Henrikhovna đã tắt, nàng lo lắng nhìn 

chồng, như đợi một lời tuyên án), bảo vợ rằng mưa đã tạnh, phải ra xe 

mà ngủ, kẻo kẻ trộm lấy hết đồ đạc. 

Rostov bảo: 

- Xin bác sĩ đừng lo, tôi sẽ phái một người lính hầu tới... hoặc hai người 

nữa! 

Iline bảo: 

- Tôi xin canh cho! 

Viên y sĩ đáp: 

- Không được, thưa các vị, các vị đã được ngủ ngon, còn tụi tôi, hai 

đêm nay không được chợp mắt. 

Rồi ông ta ủ rũ ngồi xuống cạnh vợ, đợi họ đánh xong ván bài. 
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Vẻ mặt cau có của ông ta lườm vợ, làm cho các sĩ quan càng vui nhộn; 

có kẻ bật cười rồi vội đưa ra những lý do đứng đắn để tự bào chữa. Khi vợ 

chồng y sĩ đã trở ra xe, các sĩ quan quấn áo khoác còn ướt rồi nằm xuống 

đất, nhưng một lúc lâu mà vẫn chưa ngủ, người thì nhắc lại vẻ lo ngại của 

viên y sĩ và vẻ vui sướng của người vợ; kẻ thì chạy ra tới thềm rồi trở vô 

kể cho nhau nghe trong xe xảy ra những gì. Mấy lần Rostov kéo áo lên 

trùm đầu rán ngủ, mà nghe bạn bè nói đùa một câu nào đó, chàng lại góp 

chuyện rồi họ lại cười vang lên, cười vô cớ, vui vẻ như con nít. 

 

CHƯƠNG XIV 

 

Khoảng ba giờ sáng, mọi người vẫn còn thức thì viên trung sĩ tới cho 

hay là có lệnh rút íui về Ostrovnia. 

Các sĩ quan cười nói ồn ào, vội vàng sửa soạn, lại đun ấm lò chứa đầy 

nước đục. Rostov không đợi uống trà, trở về ngay đại đội. Trời hừng sáng, 

mưa đã tạnh, mây đương tan. Quần áo còn ướt, chàng thấy hơi lạnh và 

ẩm ướt thấm vào mình. Ở trong quán bước ra, Rostov và Iline ngó vào 

chiếc xe mà tấm diềm sũng nước lấp lánh dưới ánh sáng lờ mờ của bình 

minh. Hai chân dài của viên y sĩ ló ra khỏi cái diềm, ở phía trong thấy cái 

gì như chiếc mũ chụp của thiếu phụ và có tiếng thở đều đều của người 

đang ngủ. 

Rostov bảo Iline: 

- Cô ta thật dễ thương! 

Iline đáp, có cái giọng nghiêm trang của một cậu em mười sáu tuổi: 

- Vâng, thật khả ái! 

Nửa giờ sau, đại đội đã xếp thành hàng trên đường cái. Lệnh «Lên 

yên!» vang lên; quân lính làm dấu thánh giá rồi lên ngựa. Rostov đứng 

đầu hàng ra lệnh «Tiến!» Và các phiêu kị đi hàng tư, tiến trên con đường 

hai bên trồng bạch dương, trong tiếng kiếm lách cách, tiếng vó ngựa bì 

bõm trong bùn, tiếng chuyện trò thì thào, theo gót một đoàn bộ binh và 

pháo binh. 

Mấy đám mây xanh tím, ửng hồng ở phương Đông, bị gió thổi đi, xơ 

xác. Trời mỗi lúc một sáng. Bây giờ đã thấy rõ những ngọn cỏ ngắn, quăn 

còn đẫm nước mưa mọc trên những đường mòn đưa vào làng; các cây 

bạch dương run run dưới ngọn gió hiu hiu, từ cành lá nước mưa rụng 

xuống trong và sáng như những hạt châu bạc. Nét mặt các phiêu kị mỗi 

lúc một thêm rõ. Rostov cưỡi ngựa cùng đi với Iline (chú ta không rời 
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chàng nữa) ở phía dưới đường, giữa hai hàng bạch dương. 

Ra trận, Rostov không cưỡi ngựa của trung đoàn mà thích cưỡi một con 

ngựa cô-dác. Vốn là một tay thích chơi ngựa và sành về ngựa, chàng mới 

kiếm được một con ngựa hồng miền sông Don, bờm trắng, mập, mạnh và 

hăng, chạy không chịu thua con nào. Mỗi lần cưỡi nó, chàng thấy thật là 

thú. Chàng vơ vẫn nghĩ tới con ngựa, tới buổi sáng đó, tới vợ viên y sĩ, 

chứ tuyệt nhiên không nghĩ tới sự nguy hiểm sắp xảy ra. 

Hồi trước, ra trận chàng thấy sợ. Bây giờ chàng không sợ nữa, không 

phải vì quen với súng đạn đâu (không ai có thể quen với nguy hiểm được) 

mà vì đã quen chế ngự được tinh thần mình. Những lúc đó, chàng tập 

nghĩ lang bang tới mọi chuyện trừ cái mà đáng lý ra chàng phải quan tâm 

tới nhất, tức nỗi nguy sắp tới. Mới đầu, gắng sức lắm, tự mắng mình là 

hèn nhát, mà cũng không sao tự chủ được; nhưng năm này qua năm khác 

rồi tự nhiên quen đi. 

Vậy lúc này chàng đi với Iline giữa hai hàng bạch dương, tay bứt những 

lá cây xòa trên đầu, chân khẽ cà cựa giày vào bụng con ngựa, hoặc chìa 

cái ống điếu đã tắt ra cho người phiêu kị đi sau, mà không quay đầu lại, 

nét mặt bình tĩnh, vô tư như đi dạo chơi vậy. Chàng đau lòng ngó vẻ mặt 

lo lắng của Iline đương nói huyên thiên; do kinh nghiêm chàng biết rằng 

chú sĩ quan cầm cờ đó lo lắng, khủng kiếp chờ cái chết đây, nhưng chàng 

cũng biết rằng chỉ có thời gian mới giúp cho Iline qua được tâm trạng đó. 

Mặt trời mới ló ra giữa hai dải mây thì gió vừa lặng, tựa như không dám 

làm cho buổi sáng này hết đẹp sau đêm dông tố vừa qua, vài giọt mưa 

còn lác đác nhưng đều rớt thẳng xuống rồi mọi vật đều yên tĩnh. Mặt trời 

đã mọc hẳn rồi, hiện ở chân trời một chút rồi lại chui vào một dải mây 

dài, hẹp, vắt ngang phía trên. Được vài phút, nó vượt lên khỏi, khoét một 

miếng ở mép đám mây và chiếu ra rực rỡ hơn trước nữa. Mọi vật tưng 

bừng, lấp lánh. Bỗng tiếng súng dội lên ở xa như để hưởng ứng cảnh cuồn 

cuộn ánh sáng đó. 

Rostov chưa kịp đoán xem súng nổ cách xa bao nhiêu thì từ phía 

Vitebsk, một sĩ quan phụ tùng của bá tước Ostermann-Tolstoi phi ngựa 

lại, truyền lệnh phóng nước kiệu trên đường cái. 

Đại đội bèn vượt bộ binh và pháo binh bấy giờ cũng đang tiến gấp, 

phóng xuống một cái dốc, băng qua một làng bỏ hoang rồi leo một cái 

dốc khác. Ngựa bắt đầu đổ mồ hôi, mặt người nào người nấy đỏ bừng. 

Viên sư đoàn trưởng đi đầu, hô lớn: 

- Ngừng! Đứng thành hàng. Qua bên phải, bước một, tiến! 

Bọn phiêu kị men theo phía trái của hàng quân rồi dừng lại phía sau 
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đoàn kị binh u-lan sắp hàng ở tiền tuyến. Bên phải, một đoàn bộ binh 

đứng ken nhau, làm quân dự bị. Trên một ngọn đồi gần đó, các khẩu 

pháo của ta nổi bật lên nền trời, trong không khí rất trong trẻo, dưới ánh 

nắng chênh chếch của ban mai. Phía trước, trong một thung lũng, đoàn 

quân của địch đương tiến với các khẩu pháo. Hàng tiền sáo của ta đã bắn 

trả địch nhiều phát súng trường rộn ràng. 

Những tiếng súng đó mà đã lâu nay Rostov không được nghe, làm cho 

chàng khoan khoái như được nghe những nốt đầu của một bản nhạc tưng 

bừng. «Tráp-ta-ta-táp!». Súng nổ lúc rời rạc, lúc liên tiếp từng loạt. Mọi 

người im lặng; rồi lại nghe thấy nổ dòn, như có ai giẫm lên một tràng 

pháo. 

Bọn phiêu kị phải đứng yên một chỗ đằng đẵng một giờ. Tới phiên đại 

bác gầm lên. Bá tước Ostermann cùng với đoàn tùy tùng cưỡi ngựa đi ở 

sau lưng đại đội; ông ngừng lại để nói vài câu với viên trung đoàn trưởng 

rồi đi về phía đặt những cỗ đại bác. 

Ông ta đi được một lát thì ở đơn vị u-lan có tiếng hô: «Xếp thành hàng 

tấn công! Tiến!» Đoàn bộ binh tách đôi ra để cho họ đi qua. Cờ đuôi nheo 

ở đầu ngọn giáo phấp phới và họ phóng nước kiệu xuống chân đồi, phía 

bên trái, nơi mà kị binh Pháp vừa xuất hiện. 

Khi bọn u-lan xuống chân đồi rồi thì quân phiêu kị được lệnh lên cao để 

yểm hộ cho đội pháo binh. Họ đương di chuyển thì vài viên đạn lạc rít lên 

ở bên tai họ. 

Tiếng đạn đó kích thích Rostov hơn cả những phát súng đầu tiên nữa. 

Chàng ngồi thẳng mình lại ở trên yên, nhìn thấy toàn thể trận địa trải ra ở 

dưới chân đồi, và cả tâm hồn chàng theo dõi quân u-lan đương tấn công. 

Bọn này xông vào đội long kị binh Pháp; hai bên hỗn chiến trong đám 

khói rồi năm phút sau quân u-lan lùi về một điểm ở phía trái vị trí cũ của 

họ. Trong đám u-lan mặc áo da cam, cưỡi ngựa hồng và phía sau họ, đã 

thấy một đám đông nghịt long kị binh bận áo lam cưỡi ngựa xám. 

 

CHƯƠNG XV 

 

Rostov quen đi săn nên tinh mắt, cùng với vài người khác đã thấy trước 

nhất bọn long kị binh áo lam đuổi quân u-lan của ta. Hàng ngũ rối loạn, 

quân u-lan mỗi lúc một lại gần chỗ chàng đứng, quân long kị theo bén gót 

họ. Đứng trên cao nhìn xuống đã thấy đám người hỗn loạn nhỏ xíu đó xô 

đẩy nhau, đâm chém nhau, múa tay vung kiếm. 

Rostov ngắm cảnh đó như một cảnh săn-đuổi. Chàng cảm thấy rằng 
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nếu bây giờ quân của chàng đâm bổ vào quân long kị thì chúng không sao 

chống cự nổi; nhưng phải hành động ngay tức thì mới được. Viên đại úy 

đứng cạnh chàng cũng theo dõi không chớp mắt cuộc chiến đấu ở dưới 

chân. 

Chàng bảo ông ta: 

- André Sevastianitch, chúng ta có thể quật chúng được... 

- Phải, như vây thì còn gì bằng nữa! tôi... 

Rostov không đợi ông ta nói hết, thúc ngựa, tiến lên phía trước đại đội, 

chưa kịp hô lệnh xong thì toàn quân, cùng chung một cảm giác như 

chàng, đều phi ngựa theo. Chàng hành động do trực giác như trong một 

cuộc săn, không suy nghĩ, không tính toán. Chàng thấy quân long kị phi ở 

gần, hàng ngũ rối loạn; chàng biết chắc rằng chúng không thể chống cự 

nổi; rằng cơ hội này độc nhất, không bao giờ tái hiện nữa. Tiếng đạn rít 

lên, kích thích chàng rất mạnh, lại thêm con ngựa phi tới hăng quá, chàng 

không sao kìm nổi. Chàng thúc ngựa, hô lệnh và ngay lúc đó, nghe thấy ở 

phía sau lưng, đại đội rầm rập phóng nước kiệu xuống dốc, xông về phía 

địch. Vừa xuống tới chân đồi, đoàn ngựa bất giác chuyển qua nước đại rồi 

càng lại gần quân u-lan đương bị quân Pháp đuổi thì chúng phi càng 

nhanh. Quân Pháp đã ở gần kề rồi. Khi thấy phiêu kị của ta tới, bọn long 

kị ở phía trước quay trở lui, còn bọn ở phía sau ngừng lại. Cũng hăng như 

lần đi săn, cản đường con sói, Rostov cho con ngựa miền sông Don phóng 

hết tốc lực, đâm bổ vào giữa đám long kị đã rã hàng. Một lính u-lan 

ngừng lại, một người khác đã té ngựa, nằm rạp xuống để khỏi bị xéo bẹp; 

một con ngựa không người cưỡi đâm vào đoàn phiêu kị. Hầu hết bọn long 

kị đều phi trở lại phía sau. Rostov nhắm một tên cưỡi ngựa xám đuổi 

theo; gặp một bụi cây cản đường, con ngựa phóng qua. Chàng khó khăn 

lắm mới ngồi vững được trên yên, và sắp đuổi kịp quân địch rồi. Tên này, 

cứ coi quân phục thì có lẽ là một sĩ quan, lấy bản gươm thúc ngựa, cúi rạp 

mình xuống, chạy thục mạng. Chỉ trong nháy mắt, con ngựa của Rostov 

húc vào mông con ngựa xám, xuýt làm cho nó nhào, trong khi đó Rostov 

vung kiếm chém tên Pháp, mà chẳng biết mình làm gì. 

Tức thì lòng hăng hái của chàng bỗng biến mất. Sĩ quan Pháp té, không 

phải vì bị nhát kiếm (hắn chỉ bị một vết thương nhỏ phía trên khuỷu tay) 

mà vì hai con ngựa đụng vào nhau và vì sợ. Rostov kìm ngựa lại, ngó xem 

kẻ thù mình mới chém đó là con người ra sao. Viên sĩ quan long kị mà 

một chân còn mắc trong bàn đạp; nhảy lò cò trên đất, cau mày, hoảng 

hốt ngó Rostov từ đầu tới chân; chắc chắn là hắn ngại thế nào cũng bị 

nhát thứ nhì nữa. Mặt hắn nhợt nhạt, lem luốc bùn, còn trẻ măng, tóc 

vàng, mắt xanh, cằm lúm đồng tiền, trông hợp với một cảnh yên ổn trong 
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gia đình hơn là với cảnh lửa đạn ở chiến trường1. Rostov chưa quyết định 

phải làm gì thì sĩ quan đó đã la lên: «Tôi xin hàng!» Hắn rán gỡ chân ra 

mà cặp mắt kinh hoảng vẫn không rời Rostov. Mấy người lính phiêu kị vừa 

tới, gỡ chân ra cho hắn, đặt hắn lên mình ngựa. 

Bọn phiêu kị của ta còn chiến đấu với bọn long kị ở nhiều chỗ. Một tên 

long kị bị thương, máu me đầy mặt, không chịu buông ngựa ra; một tên 

khác ngồi trên ngựa, ôm choàng một lính phiêu kị ngồi trước; một tên thứ 

ba được một lính phiêu kị đỡ cho ngồi lên yên. Bộ binh Pháp chạy tới bắn 

giải nguy cho họ. Quân ta vội vàng dắt bọn tù binh quay về hậu tuyến. 

Rostov đi phía sau, có một cảm giác kì dị làm cho lòng chàng thắt lại. Cái 

việc chém và bắt được viên sĩ quan đó gợi cho chàng một cái gì lờ mờ, 

phức tạp mà chàng không sao nhận thức rõ ràng được. 

Bá tước Ostermann-Tolstoi tiến lại đón tiếp đoàn phiêu kị, cho gọi 

Rostov lại cám ơn, bảo sẽ trình lên Hoàng Thượng hay hành vi dũng cảm 

của chàng và xin ban cho chàng huân chương Thánh Georges. Khi nhận 

được lệnh gọi, Rostov lo lắng sẽ bị quở nặng vì không có lệnh trên mà tấn 

công, cho nên nghe Ostermann khen và hứa thưởng công, chàng càng 

mừng rỡ. Nhưng cái cảm giác khó chịu, lờ mờ kia vẫn làm cho chàng tởm 

tởm. Khi chào viên tướng để về, chàng nghĩ bụng: «Cái gì làm cho mình 

băn khoăn như vầy? Iline chăng? Không, nó bình an vô sự mà. Mình có 

làm cái gì bậy không? Cũng không nữa». Có một cái gì khác nó day dứt 

lòng chàng, như một niềm hối hận. «À, phải rỏi, tại sĩ quan Pháp cằm lúm 

đồng tiền đó; khi mình vung kiếm lên chém, mình có do dự một chút». 

Thấy người ta áp giải đám tù binh, Rostov phi ngựa theo để nhìn lại 

người Pháp cằm lúm đồng tiền. Bận một bộ quân phục kì dị, hắn cưỡi một 

con ngựa của lính phiêu kị, lo lắng ngó chung quanh, vết thương ở cánh 

tay rất nhẹ, không đáng kể. Hắn cười gượng, đưa tay lên chào Rostov. 

Rostov vẫn thấy khó chịu, như xấu hổ. 

Hôm đó và hôm sau nữa, các bạn bè của chàng nhận thấy chàng ít nói, 

đăm chiêu, không hẳn là buồn rầu hoặc bực mình. Uống rượu chàng 

không thấy thích, chỉ tìm chỗ vắng ngồi một mình ra vẻ trầm tư. 

Chàng suy nghĩ hoài về chiến công rực rỡ của mình! thật là bất ngờ, 

chàng được huân chương Thánh Georges, lại nổi danh là dũng cảm nữa. 

Có một điều chàng không sao hiểu nổi. Chàng tự hỏi: «Vậy ra họ còn sợ 

hơn mình nữa! Cái đó mà gọi là anh hùng à? Mà có thực là mình làm vậy 

vì tổ quốc không? Con người mắt xanh, cằm lúm đồng tiền ấy, có tội gì 

không? Hắn hoảng sợ làm sao! Hắn tưởng mình sắp giết hắn. Giết hắn 

 
1 Bản Hazan: không có vẻ một kẻ thù trên chiến trường mà có vẻ một người 

như mọi người khác chàng gặp mỗi ngày. 
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làm gì chứ? Và người ta đã ban cho mình huân chương Thánh Georges. 

Thật là không sao hiểu nổi!» 

Trong khi Rostov tự hỏi những câu đó mà không sao hiểu rõ được cái gì 

đã làm cho mình băn khoăn, thì cái vận may của chàng vẫn tiếp tục tới, 

phúc vẫn thường trùng lai như vậy. Sau trận Ostrovnia, người ta cho 

chàng chỉ huy đại đội và giao cho chàng những sứ mệnh cần nhiều dũng 

cảm. 

 

CHƯƠNG XVI 

 

Được tin Natacha đau, bá tước phu nhân mặc dầu chưa bình phục hẳn, 

vẫn còn yếu, cũng đem Petia và tất cả gia nhân lên Moscou; gia đình 

Rostov xin phép bà Maria Dmitrievna dọn hẳn về nhà của họ. 

Bệnh của Natacha nặng tới nỗi cả nhà không ai nghĩ tới hành động của 

nàng cùng sự đoạn tuyệt với Andé nữa, mà như vậy là may cho nàng và 

cho cả gia đình nàng. Không ai tự hỏi hành động của nàng đáng trách ra 

sao mà chỉ lo săn sóc cho nàng thôi: nàng không ăn, không ngủ, gầy đi 

trông thấy và ho; các y sĩ ngại rằng nguy kịch. Các vị đó tới thăm bệnh 

cho nàng, khi thì từng người một, khi thì cả bọn, nói rất nhiều, bằng tiếng 

Pháp, tiếng Đức, cả tiếng La Tinh nữa, chê bai lẫn nhau, kê đủ các thứ toa 

trị tất cả những bệnh mà họ biết; nhưng chẳng có vị nào nhận ra được 

điều đơn giản này là họ không thể hiểu được căn bệnh của Natacha cũng 

như mọi căn bệnh khác của loài người. Vì mỗi người trong chúng ta có 

một thể chất riêng và mang trong mình một chứng bệnh đặc biệt, mới 

mẻ, phức tạp, hoàn toàn của riêng ta, mà y khoa chưa hề biết. Bệnh đó 

không thể sắp vào những bệnh đã phân loại trong sách y học thành bệnh 

phổi, bệnh gan, bệnh ngoài da, bệnh tim, bệnh thần kinh, vân vân...; nó 

là hậu quả của một trong vô số kết hợp của sự suy nhược về lục phủ ngũ 

tạng. Các y sĩ không thể nào thoáng nghĩ tới điều đó được, cũng như bọn 

phù thủy không thể nào thoáng nghĩ rằng mình đừng nên dùng bùa phép 

nữa: vì trị bệnh là cách kiếm ăn của họ, là lẽ sống của họ, là cái nghề mà 

họ đã bỏ ra những năm vui tươi nhất để học; và nhất là vì họ tin rằng họ 

có ích mà quả thực họ rất có ích cho gia đình Rostov. Mặc dầu họ cho 

Natacha uống những thuốc hầu hết là có hại (phân lượng nhỏ nên hại 

cũng không lớn), họ vẫn có ích, cần thiết nữa là khác vì họ thỏa mãn được 

những nhu cầu tinh thần của Natacha và những người trong nhà nàng. Vì 

vậy - điều này nói dễ nghe vậy thôi - luôn luôn có những bọn lang băm, 
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thầy vườn, dùng cả phép chữa mẹo1 hoặc phép lấy bệnh trị bệnh2. Họ 

thỏa mãn cái nhu cầu muôn thuở của con ngươi là mong được an ủi, được 

thấy người khác chăm nom săn sóc, thương xót mình, cái nhu cầu mà ta 

thấy hình thức nguyên thủy ở đứa trẻ muốn dược người lớn xoa chỗ đau 

cho nó. Khi một đứa trẻ va vào cái gì thì nó chạy đi kiếm mẹ hay người vú 

để được ôm ấp, vuốt ve, xoa cho đỡ đau. Nó không thể quan niệm được 

rằng những người mạnh hơn, khôn hơn nó có thể không có thuốc cứu nó 

được; vì vậy cái hi vọng được bớt đau, cái lòng âu yếm của mẹ khi xoa 

chỗ đau nó mới đủ để an ủi nó. Các y sĩ trị cho Natacha tức là đóng cái vai 

trò của người mẹ ôm và thổi vào chỗ đau cho em bé, họ quả quyết rằng 

đợi anh đánh xe lại đường Arbate mua vài thứ thuốc tán gói trong một cái 

hộp xinh xắn, giá một đồng bảy, đem về cho nàng cứ đúng hai giờ một 

lần, uống một chút pha trong nước đun sôi thì bệnh thế nào cũng hết. 

Nếu Sonia, ông bà bá tước cứ khoanh tay đứng nhìn, chứ không nhớ 

đúng giờ cho Natacha uống những hoàn thuốc, những thang thuốc nóng 

đó, cho nàng ăn những bánh rán nhân thịt gà đó, và lo săn sóc nàng theo 

cả ngàn lời dặn dò của các y sĩ, nếu không có những công việc đó để 

khuây khỏa thì họ sẽ ra sao? Bá tước có thể chịu đựng nổi bệnh tình của 

cô con gái cưng không nếu ông không biết rằng bệnh đó đã làm ông tốn 

ngàn rúp rồi, mà còn sẵn sàng tốn thêm ngàn rúp nữa cho nàng hết bệnh, 

hoặc nếu vậy mà cũng chưa hết thì sẽ hy sinh thêm ngàn rúp nữa cho 

nàng ra ngoại quốc tìm các danh y; nếu ông không có dịp gặp ai cũng kể 

lể rằng Métivier và Feber chẳng hiểu bệnh gì cả, Frise trái lại hiểu bệnh 

hơn, và Moudrov đoán bệnh đúng hơn hết? 

Còn bá tước phu nhân biết làm gì bây giờ nếu không có dịp thỉnh 

thoảng gây gổ với Natacha vì nàng không theo đúng lời dặn của các y sĩ? 

Có quạu quọ rầy nàng như vầy thì bà mới quên được nỗi buồn đi chứ: 

- Nếu con không nghe lời bác sĩ, nếu không đúng giờ uống thuốc thì 

không bao giờ hết bệnh được đâu! 

Rồi bà nói thêm: «Có phải chuyện đùa đâu con, đừng quên rằng có thể 

biến chứng thành bệnh phế viêm đấy.» Dùng cái danh từ «phế viêm» đó 

mà bà và cả nhà chẳng ai hiểu gì cả, bà cũng đã được an ủi nhiều rồi. 

Còn Sonia nữa, nàng biết làm gì bây giờ nếu nàng không lấy làm vui 

thích tự nhủ rằng nàng không hề cởi áo ngoài ra suốt ba đêm đầu để lúc 

nào cũng sẵn sàng làm đúng những lời dặn dò của y sĩ, và bây giờ đây, 

mỗi đêm nàng cũng chỉ chợp mắt dược một lát vì phải canh cho Natacha 

 
1 Bản Hazan: thầy mằn. 
2 Lấy bệnh trị bệnh: homéopathie, dùng những thuốc gây cho người mạnh những 

triệu chứng y như triệu chứng của người bệnh, nhưng cho người bệnh uống 

những phân lượng cực nhỏ. 
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đúng giờ uống những viên thuốc vô hại chứa trong cái hộp mạ vàng? 

Chính Natacha cũng vậy, mặc dầu cho rằng không có thuốc nào trị 

được bệnh của nàng đâu, các lời dặn dò của y sĩ đều là nhảm nhí cả, mà 

cũng vui vui trong lòng khi thấy người thân hy sinh cho mình nhiều như 

vậy và khi tới đúng giờ thì nhớ uống thuốc. Ngay cả cái khi không chịu 

theo lời dặn của bác sĩ để tỏ rằng mình không tin bệnh có thể khỏi, rằng 

nàng chẳng thiết gì sống nữa, nàng cũng thấy thích thích. 

Ngày nào bác sĩ cũng tới, bắt mạch, xem lưỡi cho nàng và không để ý 

tới vẻ mặt hốc hác của nàng, cũng nói đùa với nàng ít câu. Nhưng khi ông 

qua phòng bên và bá tước phu nhân vội vàng đi theo thì ông ta làm ra vẻ 

lo ngại, trầm ngâm lắc đầu và bảo rằng tình trạng trầm trọng thật nhưng 

vẫn hi vọng toa ông mới ra sẽ công hiệu, phải chờ xem, rằng bệnh đó chủ 

yếu là bệnh tinh thần, nhưng... 

Phu nhân dúi cho ông ta một đồng tiền vàng rồi trở về phòng Natacha, 

yên tâm hơn. 

Chứng bệnh của nàng là kém ăn, kém ngủ, ho, toàn thân uể oải, bần 

thần. Các y sĩ bảo nhất định phải lo thuốc thang cho nàng, vì vậy phải giữ 

nàng lại trong không khí ngột ngạt của châu thành, và gia đình Rostov ở 

lại Moscou suốt cả mùa hè năm 1912. 

Mặc dầu uống đủ các thứ thuốc hoàn, thuốc nước, thuốc tán chứa trong 

hộp hay trong ve mà bà Schoss, vốn rất thích những vật đó, đã tom góp 

được rất nhiều, mặc dầu thiếu không khí đồng áng, rốt cuộc nguyên khí 

của tuổi xuân cũng thắng được: ấn tượng về đời sống hằng ngày lần lần 

làm nhẹ bớt cái sầu của Natacha, nàng lần lần quên được chuyện cũ và 

sức khỏe của nàng bắt đầu phục hồi. 

 

CHƯƠNG XVII 

 

Natacha đã bình tĩnh hơn nhưng vẫn chưa vui vẻ hơn. Không những 

nàng tránh mọi dịp để khuây khỏa, như các cuộc khiêu vũ, đi dạo chơi, 

nghe nhạc, xem diễn kịch, mà hễ có cười thì tiếng cười cũng như ướt nước 

mắt. Nàng không hát được nữa. Trong khi ngồi một mình nàng thử cất 

tiếng lên cười hoặc hát thì nước mắt lại dâng lên, nghẹn ngào trong họng: 

lệ trào ra vì hối hận, vì nhớ lại cái dĩ vãng trong trẻo của mình nó mất hẳn 

rồi, vì giận cho mình đã dại dột làm hại cả cái thanh xuân đáng lí sung 

sướng biết bao của mình. Nàng cho tiếng cười, nhất là tiếng hát cơ hồ như 

xúc phạm nỗi đau khổ của mình. Bỏ cả điểm trang, làm duyên làm dáng 

mà chẳng thấy khó khăn gì cả. Nàng bảo và thành thực cảm thấy rằng 
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nàng thờ ơ với mọi người đàn ông cũng như với lão hề Nastassia Ivanovna 

vậy. Một tiếng nói trong thâm tâm cấm nàng hưởng mọi thú vui. Nàng đã 

mất hết những lí lẽ để sống trước kia nó làm cho tuổi xuân vô tư của nàng 

tràn trề hi vọng. Bây giờ đây, nàng thường xót xa nhớ lại nhất mấy tháng 

thu trước, nhớ cuộc đi săn, nhớ ông chú, nhớ lễ Giáng sinh cùng vui chơi 

với Nicolas ở Otradnoie. Phải đổi cái gì để được hưởng một ngày vui như 

vậy thôi thì nàng cũng đổi! Nhưng những ngày đó đã vĩnh viễn trôi qua 

rồi. Hồi đó, do linh tính, nàng đã cảm thấy rằng không bao giờ còn có 

được tâm trạng sẵn sàng, thoải mái đón tiếp mọi niềm vui như vậy nữa 

đâu, và bây giờ nàng thấy linh tính đã không dối nàng. Nhưng nàng vẫn 

phải sống. 

Nàng nghĩ rằng nàng chẳng hơn gì người khác như trước kia nàng 

tưởng, mà còn xấu xa hơn mọi người nữa. Ý nghĩ đó hơi an ủi nàng một 

chút, nhưng không đủ! Nàng tự hỏi: «Tương lai mình ra sao?» mà không 

sao trả lời được. Cuộc sống chẳng còn gì là vui cả mà ngày tháng cứ trôi 

qua. Nàng rán không làm phiền lụy cho ai, và chẳng đòi hỏi gì cả. Nàng 

lánh xa mọi người thân, trừ cậu em trai Petia mà nàng thích được gần 

gũi; đôi khi nói chuyện riêng với cậu, nàng tươi cười lên được. Nàng gần 

như cấm cung và trong số những người thường lại chơi nhà, nàng chỉ 

thích được gặp mỗi một mình Pierre. Không ai có thể vừa tế nhị, âu yếm 

mà lại vừa nghiêm trang hơn bá tước Bezoukhov trong cách đối xử với 

Natacha. Nàng lờ mờ cảm thấy lòng âu yếm đó mà không mang ơn chàng 

vì vậy1. Nàng cho rằng Pierre không phải gắng sức mới có được thái độ tế 

nhị đó; bản tính chàng như vậy, nhân từ với mọi người, chẳng có gì đáng 

khen. Đôi khi nàng nhận thấy trước mặt mình chàng lúng túng, vụng về, 

nhất là khi chàng sợ đã lỡ lời gợi lại cho nàng những chuyện đau lòng hồi 

trước. Những lúc đó nàng cho rằng tại chàng tốt bụng và e lệ thế thôi: 

con người đó e lệ với mọi người chứ không riêng gì với mình. Từ cái ngày 

thấy nàng đau khổ quá mà buột miệng thốt ra rằng nếu chàng còn được 

tự do thì sẽ quì gối xin nàng chút tình yêu và chịu kết hôn với mình, 

Pierre không hề tỏ tình cảm với Natacha nữa, những lời đó hồi ấy đã làm 

vợi nỗi khổ của Natacha biết bao, nhưng nàng cho chỉ là những lời bâng 

quơ như để an ủi một em bé, không nên coi nó là quan trọng. Không phải 

vì Pierre đã có vợ, nhưng vì Natacha cảm thấy rằng giữa chàng và mình 

có một hàng rào đạo đức rất cao - hàng rào đó hồi trước đã hạ xuống 

giữa nàng và Kouraguine -; cho nên không bao giờ nàng thoáng nghĩ rằng 

sự giao thiệp nhã nhặn giữa hai người có thể trở thành tình yêu, cũng 

không thể thành cái tình bạn bè âu yếm, nên thơ giữa đàn ông và đàn bà 

như một vài trường hợp nàng đã được biết. 

 
1 Bản Hazan: cho nên rất thích được nói chuyện với chàng. 
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Vào cuối tuần chay thánh Pierre, Agrafena Ivanovna Belov, một bà láng 

giềng của gia đình Rostov ở Otradnoie lại Moscou chiêm bái các thánh 

đường. Bà ta rủ Natacha cùng đi lễ thánh với mình và Natacha vui vẻ 

nhận lời liền. Mặc dầu các ý sĩ cấm nàng sáng sớm không được ra khỏi 

nhà, nàng cũng một mực xin lễ thánh, không phải theo cái lối của gia đình 

Rostov, nghĩa là làm lễ ba lần ở nhà, mà theo cái lối của Agrafena 

Ivanovna, dự lễ liên tiếp một tuần, không bỏ một lễ nào, lễ sớm, lễ trưa, 

lễ chiều hay lễ vãn. 

Thấy nàng mộ đạo như vậy, bá tước phu nhân rất vui lòng. Trong thâm 

tâm bà mong rằng uống thuốc không khá mấy thì cầu nguyện có lẽ mà lại 

mau hết hơn, nên bà bằng lòng cho Natacha theo Belov đi lễ thánh, 

nhưng bà vẫn giấu các y sĩ, chỉ sợ họ biết. Vậy ba giờ sáng Agrafena 

Ivanovna lại đón Natacha và nhiều khi thấy nàng đã thức rồi. Nàng hối hả 

rửa mặt, nhũn nhặn bận một chiếc áo xấu nhất, ngoài khoác một chiếc áo 

choàng cũ kỹ rồi run rẩy bước ra ngoài phố vắng tanh, trong ánh sáng mờ 

mờ ban mai. Nàng nghe lời bà bạn rất mộ đạo không lại nhà thờ xứ của 

nàng mà lại một nhà thờ khác, tại đó vị linh mục sống một đời rất khổ 

hạnh, cao quí, như bà ta nói. Tín đồ rất ít người lại đó. Natacha và bà ta 

thường lại đứng trước bức hình Thánh Mẫu bên trái chỗ hát. Trong những 

lúc tinh mơ đó, mỗi khi nàng nhìn lên khuôn mặt đen xẫm của Thánh Mẫu 

dưới ánh nến và ánh sáng ban mai từ cửa sổ chiếu xuống, hoặc lắng tai 

nghe lời đọc kinh mà nàng rán theo dõi để hiểu hết nghĩa thì lòng nàng lại 

tràn ngập một cảm xúc cung thuận và tự hạ trước một cái gì huyền bí, vĩ 

đại. Khi nàng hiểu được nghĩa trong kinh thì những cảm xúc sâu kín đủ 

sắc thái đặc biệt của nàng hòa với lời cầu nguyện; nếu trái lại, nàng 

không hiểu được thì càng thấy lòng êm đềm mà nghĩ rằng muốn hiểu 

được hết, tức là có tánh kiêu căng, rằng không thể nào hiểu hết được, cứ 

tin và phó thác cho Chúa mà nàng cảm thấy đương ngự trị trong lòng 

nàng. Nàng làm dấu thánh giá, quì xuống và mỗi khi không hiểu thì chỉ sợ 

hãi vì sự thấp hèn1 của mình mà cầu Chúa tha thứ cho nàng, rủ lòng 

thương nàng. Nàng thích lời kinh sám hối hơn là lời kinh cầu nguyện. 

Trên đường về, trời còn sớm, chỉ gặp mấy người thợ nề đi làm, những 

người gác cổng quét hiên trong khi trong nhà còn ngủ, Natacha cảm thấy 

rằng mình có thể cải thiện được, có thể sống một cuộc đời mới, trong sạch 

và sung sướng. 

Trong suốt tuần đi lễ, cảm giác phục sinh đó mỗi ngày một tăng. Sự 

«ứng thông thánh thể», hoặc như Agrafena Ivanovna thích chơi chữ mà 

gọi là sự «giao thông thánh thể2» nàng cho là một hạnh phúc rất lớn và 

 
1 Bản Gallimard: sự bất chính. 
2 Agrafena chơi chữ: không nói communier mà nói communiquer. Hai tiếng đó 
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chỉ sợ chết trước1 cái ngày chủ nhật cực vui sướng đó. 

Nhưng rồi sau cùng ngày đáng ghi đó cũng tới và ở buổi lễ ban thánh 

thể ra về, bận chiếc áo sa, Natacha cảm thấy mấy tháng nay nàng mới lại 

được yên tĩnh trong tâm hồn, không còn buồn chán khi nghĩ đến tương lai 

nữa. 

Hôm đó chính là ngày y sĩ lại thăm bệnh và bảo nàng cứ tiếp tục uống 

thứ thuốc tán đã kê đơn từ hai tuần trước, ông ta có vẻ thành thực sung 

sướng vì thuốc công hiệu và dặn: 

- Xin phu nhân nhớ cho tiểu thư uống sáng và chiều, đều đặn mỗi ngày 

đừng quên buổi nào. 

Rồi ông ta nói đùa trong khi lẹ làng đỡ đồng tiền vàng mà bá tước phu 

nhân dúi vào tay ông ta: «Chẳng bao lâu phu nhân sẽ thấy tiểu thư ca hát 

nhởn nhơ cho mà coi. Đơn thuốc này hiệu nghiệm lắm, hiệu nghiệm lắm. 

Coi tiểu thư tươi tắn lên nhiều. 

Để phủi phui, bá tước phu nhân nhìn đầu móng tay mà nhổ nước 

miếng2, rồi trở về phòng khách, mặt rất tươi tỉnh. 

 

CHƯƠNG XVIII 

 

Vào đầu tháng bảy, những tin đồn mỗi ngày một thêm nguy cấp lan 

truyền ở khắp Moscou: Hoàng đế đã hiệu triệu dân chúng và sắp trở về. 

Vì tới ngày 11, vẫn chưa có bản tuyên cáo hoặc hiệu triệu nào, nên lại 

càng có nhiều lời đồn sai ngoa về bản đó và về tình hình chung. Người ta 

kháo nhau rằng vua Alexandre rời quân đội vì quân đội lâm nguy, rằng 

Smolensk không chống cự nữa, rằng Napoléon có tới một triệu quân và 

chỉ có một phép màu mới cứu nổi nước Nga. 

Tối thứ bảy 11, mới nhận được bản tuyên cáo nhưng còn phải đợi in ra 

đã. Pierre hôm đó lại chơi gia đình Rostov, hứa hôm sau lại dùng bữa 

chiều và sẽ xin bá tước Rostoptchine một bản tuyên cáo rồi mang lại. 

Chủ nhật đó, theo thường lệ, gia đình Rostov đi xem lễ ở nhà thờ riêng 

của ông bà Razoumovski. Mới mười giờ sáng, khi họ xuống xe ở trước cửa 

nhà thờ, thì không khí đã oi ả. Tiếng rao của những người bán rong, đám 

đông bận quần áo màu lợt, cây cối bên đường đầy bụi, tiếng nhạc của 
 

đều do tiếng la tinh communicare. Communier là tương ứng mà cũng có nghĩa 

là chịu lễ thánh thể; communiquer là tương thông. Chắc từ tiếng la tinh hai 

tiếng đó chuyển qua tiếng Nga đọc cũng từa tựa nhau như chuyển qua tiếng 

Pháp. 
1 Bản Hazan: không chịu nổi cho tới... 
2 Người Nga làm như vậy để trừ tà, đuổi vận xấu. 
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một tiểu đoàn bận quần trắng diễu qua, tiếng bánh xe lăn trên đường lát 

đá, ánh nắng chói chang, tất cả những cái đó đều gây cho ta một cảm 

giác uể oải, nửa khó chịu nửa vui sống, cảm giác ta vẫn thường thấy 

trong những ngày nắng gắt ở một thành phố lớn. Tất cả giới quí phái 

Moscou, tất cả những người quen thuộc gia đình Rostov đều hội họp ở nhà 

thờ; vì năm đó nhiều gia đình giàu có không về điền trang nghỉ mà ở lại 

đợi xem tình hình ra sao. Natacha cùng đi với mẹ, theo gót một người hầu 

bận áo dấu đi dẹp đường và nghe thấy một người trẻ tuổi nói thì thầm 

nhưng hơi rõ quá: 

- Cô Rostov đấy, chính cái cô đã... 

- Coi gầy đi nhiều! Mặc dầu vậy, cũng vẫn đẹp. Nàng tưởng như nghe 

thấy họ nhắc tới những tên Kouraguine và Bolkonski. Nàng thường có cảm 

tưởng đó. Luôn luôn nàng tưởng tượng rằng ai thấy nàng thì cũng nghĩ tới 

chuyện của nàng. Lòng thắt lại, hồi hộp, như mọi khi đứng trong đám 

đông, Natacha bận chiếc áo lụa màu hoa cà, viền ren đen, bước tới theo 

một điệu bộ chỉ phụ nữ mới có: trong lòng càng xấu hổ, ủ giột bao nhiêu 

thì dáng đi lại càng bình tĩnh, trang nghiêm bấy nhiêu. Nàng biết rằng 

mình đẹp, nhưng không lấy vậy làm mừng như hồi trước, mà trái lại thấy 

đau khổ, nhất là trong ngày hè trong trẻo, nóng nực này. 

Nàng nghĩ bụng: «Lại một ngày chủ nhật nữa, thế là lại hết một tuần lễ 

nữa - nàng nhớ lại chủ nhật trước cũng tại đây - mà vẫn cuộc sống không 

ra sống ấy, trong cái không khí ấy, không khí mà trước kia sao nàng thấy 

vui quá. Mình trẻ, đẹp và tốt nữa; phải, trước kia mình là người xấu 

nhưng bây giờ mình biết rằng mình đã hóa tốt rồi. Vậy mà những năm 

tươi đẹp nhất của mình đã trôi qua thật là uổng, không ích lợi gì cho ai 

cả.» Nàng đứng cạnh mẹ, khẽ cúi đầu chào mấy người quen thuộc. Do 

thói quen, nàng nhận xét cách phục sức của các bà các cô, thầm chê một 

bà bên cạnh có thái độ và cách làm dấu thánh giá cho qua quít, không 

nghiêm chỉnh chút nào; rồi lại bực tức nghĩ rằng người ta đang nghiêm 

khắc bình phẩm mình mà mình lại đi bình phẩm người khác. Khi nghe 

tiếng làm lễ, bỗng nhiên nàng xấu hổ cho sự ti tiểu của mình và hoảng 

hốt nghĩ rằng đã lại mất một lần nữa sự trong sạch trước kia rồi. 

Vị linh mục già, nhỏ nhắn, nét mặt thanh nhã, làm lễ một cách bình 

tĩnh và nghiêm trang làm cho tâm hồn tín đồ lắng dịu xuống. Cánh cửa 

thánh đàn khép lại1 bức màn từ từ vén lên, từ trong văng vẳng một giọng 

êm đềm, huyền bí. Natacha không hiểu tại sao mà lệ bỗng dưng trào lên, 

ngẹn ngào trong cổ, và nàng thấy tâm hồn sung sướng, đê mê. 

 
1 Bản Hazan và bản Bibliothèque mondiale đều dịch như vậy. Bản Gallimard 

dịch ngược lại: mở ra. 
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Người thầy dòng giúp lễ bước ra giảng đàn, dang ngón tay cái vẹt mái 

tóc dài vướng ở cổ áo lễ, rồi sau khi làm dấu thảnh giá, cất tiếng sang 

sảng và trang nghiêm đọc kinh: 

- Chúng ta cùng nhau cầu nguyện Chúa. 

Natacha nghĩ bụng: «Phải, chúng ta cùng nhau cầu nguyện, không 

phân biệt giai cấp, không thù hằn, cùng chung một tình huynh đệ!» 

- Chúng ta cùng nhau cầu nguyện cho cõi thanh tịnh ở thiên đường, cho 

linh hồn ta được cứu rỗi. 

Natacha hiểu câu đó là: «Cho cái thế giới1 của các thiên thần, và tất cả 

những đấng không có hình hài sống ở trên kia.» 

Khi họ cầu nguyện cho quân đội thì nàng nhớ tới anh và Denissov. Khi 

họ cầu nguyện cho các người đi xa, trên biển và trên bộ, nàng nhớ tới 

André mà cầu nguyện cho chàng và xin Chúa tha thứ cho mình đã làm 

cho chàng đau khổ. Khi họ cầu nguyện cho những người thân yêu của 

chúng ta, thì nàng cầu nguyện cho mọi người trong nhà, cho cha mẹ, cho 

Sonia; lần này là lần đầu tiên nàng cảm thấy đã có lỗi lớn với người thân 

ra sao, và yêu họ thắm thiết ra sao. Khi họ cầu nguyện cho những người 

ghét ta, nàng cố nghĩ xem ai là kẻ thù của nàng để cầu nguyện cho 

những người đó; nàng chỉ thấy mấy người chủ nợ của cha và những người 

có chuyện lôi thôi với cha; nàng cũng nghĩ tới Anatole đã làm cho nàng 

đau khổ biết bao, và mặc dầu chàng không thuộc hạng người ghét nàng, 

nàng cũng cầu nguyện cho chàng như cho một kẻ thù của mình. Chỉ 

những lúc đó nàng mới thấy tâm hồn đã mạnh mẽ để nhớ tới André và 

Anatole mà không xao xuyến trong lòng, vì tình cảm của nàng đối với họ 

lúc đó biến mất trước lòng kính sợ và yêu Chúa. Khi người ta cầu nguyện 

cho hoàng gia và viện Thánh Vụ2, nàng làm dấu thánh giá và thành kính 

cúi lạy thấp hơn nữa, nghĩ bụng tuy không hiểu rõ viện đó là gì nhưng 

cũng phải yêu và cầu nguyện cho viện. 

Đọc kinh cầu nguyện xong, người thầy dòng làm dấu thánh giá trên 

ngực rồi xướng lên: 

- Chúng ta phó thác bản thân và cả cuộc đời của ta cho đức Ki Tô, Chúa 

của chúng ta. 

Natacha nhẩm lại trong lòng: «Giao phó bản thân ta cho Chúa, lạy 

Chúa, con xin tự giao phó con cho ý chí của Ngài. Con không muốn, 

không ước ao gì cả; xin Ngài dạy con phải làm cái gì, phải dùng ý chí của 

 
1 Tiếng Nga có hai chữ mir, một chữ nghĩa là thanh tịnh, một chữ nghĩa là 

thế giới. Kinh cầu nguyện dùng chữ thứ nhất nhưng Natacha hiểu theo chữ thứ 

nhì, thường dùng hơn. (Chú thích trong bản dịch Gallimard.) 
2 Cơ quan tối cao của Giáo hội Chính giáo, tức Giáo hội của Nga. 
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con ra sao. Xin Chúa nhận con, nhận con!» Nàng cầu nguyên như vậy, 

nhiệt thành và sung sướng cực độ; không làm dấu thánh giá, nàng bỏ 

thõng hai tay xuống, như đợi một sức vô hình nào lại đón nàng, giúp nàng 

thoát khỏi chính nàng, thoát khỏi những luyến tiếc, dục vọng, hối hận, hi 

vọng và tật xấu của nàng. 

Trong khi làm lễ, bá tước phu nhân mấy lần liếc mắt nhìn vẻ mặt trầm 

mặc và cặp mắt long lanh của con gái và cầu Chúa cứu giúp cho nàng. 

Giữa buổi lễ, Natacha nhận thấy rằng có một điều trái lệ thường: người 

thầy dòng khiêng ra một chiếc ghế dài nhỏ thường dùng để quì đọc kinh 

ngày lễ Thánh giáng lâm và đặt nó ở trước cửa thánh đàn. Vị linh mục đội 

mũ tròn bằng nhung, màu hoa cà bước ra, sửa lại mái tóc, khó nhọc quì 

xuống. Mọi người đều làm theo mà ngỡ ngàng đưa mắt nhìn nhau. Viện 

Thánh Vụ mới gởi xuống một bài kinh cầu nguyện cho nước Nga thoát 

khỏi nạn xâm lăng. 

Bằng một giọng rõ ràng, dịu dàng, không khoa đại, cái giọng đặc biệt 

của các thầy cả Sla-vờ1 vẫn làm xúc động rất mạnh mọi người Nga, vị linh 

mục đó bắt đầu đọc: 

«Lạy Chúa toàn năng, đức Cứu tinh của chúng con, xin Chúa mở lòng 

đại độ cúi xuống nhìn những con Chiên hèn mọn của Chúa; xin Chúa nghe 

lời cầu nguyện của chúng con, đoái thương chúng con, gia ân cho chúng 

con. Quân thù gieo rắc rối loạn trên đất của Chúa, tính biến cả thế giới 

thành cảnh sa mạc, đã dấy lên, uy hiếp chúng con. Bọn vô đạo ấy họp 

nhau lại để tàn phá tài sản của Chúa, tàn phá Jérusalem trung thành của 

Chúa, nước Nga yêu mến của Chúa, làm ô uế đền thờ của Chúa, lật đổ 

bàn thờ của Chúa, xâm phạm những vật thiêng liêng của chúng con. 

Chúng còn dùng cái sức mạnh tội ác của chúng đến bao giờ? 

«Lạy Chúa vạn năng, xin Chúa nghe lời cầu nguyện của chúng con. Xin 

Chúa đem uy lực của Chúa phù hộ cho đức vua rất mộ đạo và cương 

quyết2, hoàng đế Alexandre Pavlovitch; xin Chúa nhớ lòng trung trực, 

lòng nhân từ của hoàng đế, xin Chúa khoan hậu với Người như Người đã 

khoan hậu với chúng con, dân Israël yêu dấu của Chúa. Xin Chúa phù hộ 

những quyết định, những hành động của Người; xin bàn tay vạn năng của 

Chúa giữ vững vương quốc của Người, giúp Người thắng quân địch như đã 

giúp Moïse thắng Amalec, giúp Gédéon thắng Madian, giúp David thắng 

Goliath3. Xin Chúa che chở quân đội của Người, đặt cây cung đồng của 

 
1 Slave: các dân tộc ở Bắc và Đông châu Âu. 
2 Nếu dịch thật đúng các bản Gallimard và Hazan thì là chuyên chế. 
3 Moïse, Gédéon và Divid đều là những nhân vật trong Kinh Thánh đã lãnh đạo 

dân Do Thái và chiến thắng kẻ thù là Amalec, Madian, Goliath. 
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dân tộc Médie1 vào tay những người vì danh Chúa mà chiến đấu, và xin 

Chúa truyền cho họ sức mạnh của Chúa. Xin Chúa cầm lấy khí giới và cái 

mộc của Chúa mà xuống cứu giúp chúng con; cho những kẻ muốn làm hại 

chúng con phải bị xấu hổ, bại vong; cho họ, trước quân đội trung thành 

của Chúa sẽ như đám bụi trước cơn gió; cho vị Thiên Thần của Chúa2 làm 

cho chúng bị tổn hại và phải chạy dài; cho chúng sa lưới mà không hay, 

mắc ngay vào chính bẫy của chúng; cho chúng ngã quị xuống dưới chân 

bầy tôi tớ của Chúa và bị quân đội của Chúa giày xéo. Lạy Chúa, Chúa có 

thể cứu vớt kẻ lớn cũng như người bé; Chúa là Thượng Đế và loài người 

không sao chống nổi Chúa. 

«Đấng Thượng Đế của tổ tiên chúng con, xin Chúa nhớ đức khoan hồng 

đại độ bất tuyệt của Chúa, xin Chúa đừng ngảnh mặt đi, đừng ghét bỏ 

chúng con là những kẻ không xứng đáng, xin Chúa mở lượng hải hà mà 

tha thứ cho những tội lỗi của chúng con. Xin Chúa mở một tấm lòng trong 

sạch, một tinh thần chính trực trong tâm hồn chúng con. Xin Chúa bồi 

đắp lòng tin của chúng con, củng cố niềm hy vọng của chúng con, gây 

cho chúng con lòng chân thành thương yêu lẫn nhau, tạo cho chúng con 

cái sức mạnh của tình đoàn kết muôn người như một để bảo vệ một cách 

chính đáng cái di sản mà Chúa đã ban cho tổ tiên chúng con và chúng 

con. Xin cho cái long trượng của quân vô đạo không bao giờ dựng lên trên 

đất của những người được Chúa ân sủng. 

«Lạy Chúa, đấng Thượng Đế mà chúng con tin tưởng và đặt tất cả niềm 

hy vọng, xin Chúa đừng phụ lòng chúng con mà giáng cho chúng con một 

điềm lành, để cho những kẻ ghét chúng con và thù chính giáo thần thánh 

của chúng con phải bị nhục nhã và tiêu diệt, mà tất cả các dân tộc sẽ 

được biết rằng tên của Chúa là Thượng Đế, rằng chúng con là con của 

Chúa. Lạy Chúa, xin Chúa ban ơn cho chúng con, cứu giúp chúng con; cho 

những kẻ tôi tớ của Chúa được hài lòng; xin Chúa trừng trị kẻ thù của 

chúng con và làm cho chúng phải té nhào ngay ở dưới chân những tín đồ 

trung thành của Chúa. Vì Chúa là chỗ nương tựa, là cứu tinh, là chiến 

thắng của những người tin ở Chúa. Chúng con biểu dương Đức Chúa Cha, 

Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, hiện giờ đây và hoài hoài cả 

ngàn muôn thế kỷ. Amen.» 

Tâm hồn Natacha lúc đó mẫn cảm, dễ đón nhận mọi cảm giác, nên bài 

cầu nguyện đó đã làm cho nàng xúc động mạnh. Nàng lắng nghe những 

lời về tích Moïse thắng Amalec, Gédéon thắng Madian, David thắng 

Goliath, cả về sự tàn phá thành Jérusalem, và những tích đó kích thích 

nàng ái mộ và nhiệt tâm cầu nguyện. Nhưng nàng không hiểu rõ mình xin 

 
1 Dân tộc thời cổ ở Đông Bắc Assyrie, giỏi bắn cung. 
2 Trỏ Nga Hoàng. 
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Chúa điều gì. Nàng hoàn toàn đồng tình về việc xin Chúa ban cho một 

tinh thần chính trực, một lòng vững tin, tràn trề hi vọng và tình thương. 

Nhưng nàng làm sao có thể xin Chúa tiêu diệt kẻ thù được vì mới mấy 

phút trước đây nàng còn mong có được nhiều kẻ thù hơn để yêu thương 

họ, cầu nguyện cho họ. Tuy nhiên nàng vẫn không hoài nghi bài cầu kinh 

mà người ta mới quì gối để đọc đó. Nàng cảm thấy trong đáy lòng một 

niềm sợ hãi thiêng liêng, một sự run rẩy thành kính khi nghĩ tới sự trừng 

phạt những tội lỗi của loài người nhất là những tội lỗi của chính nàng. 

Nàng cầu xin Chúa tha thứ cho hết thảy mọi người, cho ai nấy cũng được 

sống yên ổn và vui sướng trên kiếp trần này. Và nàng cảm thấy rằng 

Chúa nghe lời cầu nguyện của nàng. 

 

CHƯƠNG XIX 

 

Từ cái ngày Pierre xúc động vì vẻ nhìn tri ân của Natacha mà bước ra 

khỏi nhà nàng, ngắm ngôi sao chổi và cảm thấy một chân trời mới hé mở 

trong lòng thì chàng không còn thắc mắc về sự hư ảo, vô nghĩa của mọi 

sự trên cõi trần nữa. Câu hỏi day dứt: «Tại sao? Để làm gì vậy?» hồi trước 

len lỏi trong tâm hồn chàng bất kỳ là chàng đương làm việc gì, bây giờ 

không còn hiện ra nữa; không phải là chàng đã nghĩ tới một câu hỏi khác 

hoặc đã tìm ra được một giải pháp nào rồi, mà chỉ là vì hình ảnh của 

“nàng” đã chiếm trọn tâm trí chàng. Dù là theo dõi hoặc gợi một cuộc 

đàm thoại tầm phào nào, dù là đọc sách hay là nghe ai kể một chuyện bỉ 

ổi, ngu xuẩn nào, thì chàng cũng không còn bất bình1 như trước, không tự 

hỏi loài người lăng xăng như vậy làm chì khi mà đời người ngắn ngủi thế 

ấy và chết rồi, biết thế giới bên kia có cái gì không. Chàng chỉ tưởng 

tượng hình ảnh của “nàng” lần gặp mặt cuối cùng là bao nhiêu nỗi nghi 

ngờ tiêu tan hết; nó tiêu tan không phải vì nàng đã giải đáp cho chàng 

những câu hỏi làm chàng thắc mắc, mà vì hình ảnh của nàng bỗng đưa 

chàng sang một lĩnh vực rực rỡ của tâm hồn, nơi đó không có cái gì phải, 

cũng không có cái gì trái, nó là lĩnh vực của cái đẹp và tình yêu, chỉ có hai 

cái đó là làm cho đời đáng sống. Có gặp một chuyện gì đê tiện thì chàng 

lại tự nhủ: «Tên N.N. đó ăn cắp của quốc gia và của Sa hoàng mà được 

quốc gia và Sa hoàng trọng vọng, thì mặc hắn, liên can gì tới mình: hôm 

qua nàng đã mỉm cười mời mình lại chơi; mình yêu nàng, và thiên hạ sẽ 

không bao giờ hay điều đó». Thế là tâm hồn chàng lại được bình tĩnh, 

thành thơi. 

Nhưng chàng vẫn tiếp tục giao du, hội họp, uống rượu rất nhiều. Sống 

 
1 Bản Hazan: hoảng sợ. 



70 

 

cuộc đời bê tha, ăn không ngồi rồi, vì ngoài những lúc lại chơi gia đình 

Rostov, cũng phải tìm cách nào giết thì giờ chứ; với lại bạn bè rủ rê và 

chàng quen sống như vậy rồi, không chống lại nổi. Nhưng gần đây, khi tin 

tức chiến tranh mỗi lúc một thêm nguy cấp, khi Natacha đã bắt đầu bình 

phục, mà chàng không thấy ân cần, ái ngại cho nàng như trước nữa, thì 

một cảm giác mơ hồ, lo ngại không hiểu vì đâu, xâm chiếm chàng, mỗi 

ngày một thêm day dứt. Chàng cảm thấy sẽ có một tai họa làm điên đảo 

cả đời chàng, chàng sốt ruột tìm những dấu báo hiệu tai họa đó. Một hội 

huynh Tam Điểm giảng cho chàng lời sấm dưới đây về Napoléon. 

Chương mười ba sách Khải huyền1, câu mười tám, có chép: «Đây là trí 

tuệ! Kẻ nào thông minh hãy đếm số mục của con thú; vì đó là số mục của 

con người; và số đó là số sáu trăm sáu mươi sáu.»2 3 

Cũng ở chương đó, câu năm: «Và hắn có một cái miệng tuôn ra những 

điều ngạo nghễ và báng bổ, và hắn có quyền lực hoạt động trong bốn 

mươi hai tháng»4 

Nếu chuyển những con số Do Thái cổ ra chữ cái của tiếng Pháp,5 cứ 

mười chữ đầu trỏ đơn vị, các chữ sau trỏ số chục, thì sẽ được bảng sau 

đây: 

a b c d e f g h i k l m n 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 20 30 40 

             

o p q r s t u v w x y x  

50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160  

Nếu theo bảng đó, viết hai tiếng: L'Empereur Napoléon6 thành chữ số 

thì cộng các số lại sẽ thành 666; vậy Napoléon chính là con thú đã báo 

trước trong sách Khải huyền. Ngoài ra, nếu cũng theo bảng đó, mà viết 

 
1 Xem trang bên. 
2 Tức quyển cuối (Apocalypse) trong kinh Tân Ước, gồm những lời sầm truyền 

về tương lai đạo Ki Tô, về sự toàn thắng của đạo đó sau khi Quỉ Vương phản 

Ki Tô xuất hiện. Tác giả quyển đó là Thánh Jean, một trong mười hai tông đồ 

của Ki Tô. 
3 Bản Gallimard và Hazan đều dịch như vậy. - Có sách dịch là:  

«Đây tỏ ra sự khôn ngoan: kẻ nào thông minh hãy tính số con thú, vì đó là 

một số người; số đó là sáu trăm sáu mươi sáu» (Bản của Société biblique 

britannique et étrangère - Shanghai - 1948). 
4 Như trên: «Nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng; 

và nó lại được quyền làm việc trong bốn mươi hai tháng”. 
5 Bản Hazan: Các chữ cái của tiếng Pháp nêu theo cách viết số của chữ Do 

Thái cổ... 
6 Nghĩa là Hoàng Đế Napoléon. (tiếng Pháp) 
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chữ quarante deux1, tức cái thời hạn cho con thú đó «tuôn ra những lời 

ngạo nghễ và báng bổ” thì cộng các số lại, cũng được 666 nữa; vậy quyền 

lực của Napoléon tới năm 1812 sẽ hết vì năm đó ông ta bốn mươi hai tuổi. 

Lời sấm đó rất kích thích Pierre. Chàng thường tự hỏi ai sẽ chấm dứt 

thời hạn quyền lực của con thú đó, tức của Napoléon; và chàng cũng dùng 

bảng đó để tìm cách giải câu hỏi của mình. Mới đầu chàng thử cộng 

những con số của những chữ: l’Empereur Alexandre?2 rồi của những chữ: 

la nation russe?3 Nhưng tổng số cao hơn hoặc thấp hơn 666. Một hôm 

chàng nảy ra ý thử cộng tên của chàng: Comte Pierre Besouhoff4, nhưng 

cũng không thành 666. Chàng thử dùng chữ z thay chữ s, thêm chữ de5, 

thêm mạo từ le6 thành le comte Pierre de Bezouhoff, cũng không ra 666. 

Rồi chàng nảy ra ý: nếu tên chàng giải đáp được câu hỏi thì phải thêm 

quốc tịch của chàng vô mới có lý. Chàng bèn viết le Rasse Besuhof7. Cộng 

các con số lại, được 671, vậy là dư 5. Số 5 tức là chữ e, chữ e đó có thể 

bớt đi trong mạo từ le: l’empereur; nếu đem bỏ nó đi trong tên của chàng 

mà viết l’Russe Besuhof (như vậy là sai mẹo) thì cộng lại sẽ đúng 666. Sự 

khám phá đó làm cho chàng xúc động mạnh. Chàng liên quan với biến cố 

lớn lao báo trước trong sách Khải huyền đó bằng cách nào thì chàng 

không biết, nhưng nhất định là có liên quan, không còn ngờ chi nữa. Tình 

yêu của chàng đối với cô Rostov, tên Quĩ vương phản Ki Tô, sự xâm lăng 

của Napoléon, ngôi sao chổi, con số 666 vừa là l’empereur Napoléon vừa 

là l'Russe Besuhof, tất cả những cái đó phải kết hợp ở trong bản thân 

chàng8, rồi một ngày kia nổ tung ra và kéo chàng ra khỏi cái vòng lẩn 

quẩn9 của những thói quen ở Moscou này nó giam hãm chàng, mà đưa 

chàng đến một hành vi anh hùng và tới một hạnh phúc lớn lao. 

* 

Hôm thứ bảy trước cái ngày đọc bài cầu nguyện đó, Pierre đã hứa với 

gia đình Rostov lại thăm bá tước Rostoptchine để xin một bản tuyên cáo 

và hỏi về những tin tức cuối cùng trong quân đội. Buổi sáng chủ nhật, 

chàng lại nhà bá tước thì gặp ở đó một liên lạc viên mới ở quân đội về, mà 

chàng đã gặp nhiêu lần trong các buổi vũ hội ở Moscou. 

Liên lạc viên đó bảo chàng: 

 
1 Nghĩa là bốn mươi hai (tiếng Pháp). 
2 Nghĩa là Hoàng đế Alexandre. 
3 Nghĩa là dân tộc Nga. 
4 Nghĩa là bá tước Pierre Besouhoff. 
5 Tiếng de này trỏ rằng người mang tên ở trong giới quí tộc. 
6 Mạo từ le này ở trong tiếng Pháp, đứng trước danh từ chung, giống đực (ở 

đây là danh từ comte). 
7 Nghĩa là người Nga Besuhof. 
8 ... những cái đó phải chín mùi. 
9 ... ra khỏi cái thế giới mê hoặc, tầm thường của... 



72 

 

- Ông làm ơn giúp tôi một việc; tôi có một túi đầy những thư gởi về cho 

các gia đình quân nhân. 

Trong số thư đó có một bức của Nicolas Rostov gởi về cho cha, Pierre 

cầm lấy để đưa hộ. Bá tước Rostoptchine lại đưa cho chàng một bản hiệu 

triệu vừa mới in xong của Hoàng Đế gởi dân Moscou, những bản nhật lệnh 

mới nhất trong quân đội và tờ tuyên cáo mới nhất của ông ta. Đọc qua 

các tờ nhật lệnh, Pierre thấy trong cái bản ghi tên những người chết, bị 

thương hoặc được thưởng công, có tên Nicolas Rostov được ban huy 

chương Thánh Georges hạng tư vì đã tỏ ra dũng cảm trong trận 

Ostrovnia. Cũng trong lệnh đó, chàng thấy André Bolkonski được cử làm 

trung đoàn trưởng một đoàn khinh binh. Chàng không muốn nhắc lại tên 

Bolkonski cho gia đình Rostov nghe, nhưng còn cái tin mừng về Nicolas thì 

phải cho họ hay liền, cho nên chàng cho gởi ngay bản nhật lệnh đó và bức 

thư của Nicolas lại nhà ông bà Rostov, và hứa tới bữa chiều chàng sẽ đích 

thân mang tới những bản nhật lệnh khác, bản hiệu triệu và tờ tuyên cáo. 

Cuộc chuyện trò với bá tước Rostoptchine, vẻ lo lắng, bận rộn của ông 

ta, tình hình bi quan trong quân đội mà liên lạc viên vô tâm kể cho chàng 

nghe, tin đồn rằng đã bắt được gián điệp ở Moscou, rằng có kẻ phân phát 

lén lút những tờ tuyên truyền bảo Napoléon hứa chiếm xong cả hai kinh 

đô trước mùa thu, và tin nhà vua hôm sau sẽ về tới Moscou - tất cả 

những cái đó làm cho sự dao động, kích thích của Pierre từ hỏi thấy ngôi 

sao chổi, nhất là từ đầu chiến tranh, lúc này càng thêm nhiệt liệt. 

Đã từ lâu Pierre có ý muốn nhập ngũ; nhưng chàng ở trong hội Tam 

Điểm và đã tuyên thệ theo giáo lý của hội là tiêu diệt chiến tranh, phụng 

sự hòa bình thế giới; với lại thấy bao nhiêu kẻ ở Moscou bận quân phục, 

khoe khoang lòng ái quốc của mình, chàng đâm ngượng, không muốn làm 

như họ. Sự thực, chàng sở dĩ không nhập ngũ vì trong thâm tâm tin rằng 

mình là l'Russe Besuhof, có con số của con thú kia: 666; sự tham dự của 

chàng vào cái sự nghiệp lớn lao tiêu diệt con thú đó đã được trời định từ 

hồi nào rồi, vậy không nên tự mưu tính việc gì cả, cứ đợi cho vận trời sẽ 

tới. 

 

CHƯƠNG XX 

 

Hôm đó cũng như mọi ngày chủ nhật khác, gia đình Rostov mời vài 

người quen thân đến ăn bữa chiều. Pierre tới sớm để được gặp riêng 

những người trong nhà. 

Năm đó chàng mập lên quá đỗi, cũng may mà chàng cao lớn, mạnh 
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khỏe, vai rộng, nên không đến nỗi nặng nề, phục phịch, quá xấu xí. 

Chàng hổn hển leo bực thềm, miệng lầm bầm câu gì đó. Người đánh xe 

biết rằng bá tước hễ tới nhà Rostov thì bao giờ cũng ở lại tới nửa đêm, 

nên không cần hỏi có phải để xe đợi không. Mấy người hầu chạy ra tranh 

nhau cởi áo khoác, đỡ cây can, chiếc mũ cho chàng. Theo thói quen ở câu 

lạc bộ, chàng để can và mũ lại phòng ngoài. 

Natacha là người thứ nhất chàng gặp, đúng hơn là nghe thấy, khi mới 

bước vô phòng ngoài. Nàng đương tập hát trong phòng vũ. Biết rằng từ 

hồi đau, nàng không hát nữa, nên lần này nghe giọng hát của nàng, 

chàng ngạc nhiên một cách thích thú. Chàng nhè nhẹ mà cánh cửa: vẫn 

còn bận chiếc áo màu hoa cà khi đi dự lễ buổi sáng, Natacha đi đi lại lại 

trong phòng, vừa đi vừa hát. Nghe tiếng kẹt cửa, nàng quay phắt lại và 

thấy khuôn mặt to và hoảng hốt của Pierre: nàng đỏ mặt lên, tiến lại phía 

chàng, nói như muốn xin lỗi: 

- Tôi thử tập hát lại, cho qua thì giờ. 

- Như vậy nên chứ. 

Rồi nàng nói tiếp, vẻ hớn hở như hồi trước. Đã từ lâu Pierre không thấy 

nàng vui như vậy. 

- Anh tới tôi mừng quá! Hôm nay tôi thật sung sướng! Anh biết không, 

Nicolas được thưởng huân chương Thánh Georges. Tôi lấy làm hãnh diện 

cho anh ấy. 

- Phải, chính tôi đã cho gởi nhật lệnh lại... Thôi, tôi không muốn làm 

phiền cô nữa. 

Chàng tính trở ra phòng khách, Natacha cản lại, má đỏ bừng, bẽn lẽn, 

nhưng nhìn thẳng vào mặt chàng, hỏi: 

- Bá tước, tôi hát như vậy, có gì là không nên không? 

- Không... không... trái lại. Tại sao cô lại hỏi tôi vậy? 

Nàng lanh lẹ đáp: 

- Tôi cũng không biết nữa. Nhưng tôi không muốn làm cái gì không vừa 

ý anh. Tôi tin anh, tin anh vô cùng. Anh không biết chứ, anh đóng một vai 

quan trọng ra sao trong đời tôi, anh giúp tôi được biết bao nhiêu - nàng 

vẫn nói nhanh, không thấy mặt Pierre đỏ bừng lên... A! tôi đọc trong bản 

nhật lệnh đó, thấy «anh ấy» hiện ở Nga... - Nàng hạ giọng, nói thêm: 

...phải, thấy có tên anh Bolkonski... và anh ấy đã trở lại quân đội. Anh có 

cho rằng một ngày kia anh ấy sẽ tha thứ cho tôi không? Hay anh nghĩ 

rằng anh ấy sẽ oán tôi hoài? Sao, anh nghĩ sao? 

Mấy câu sau đó, nàng hỏi dồn thật mau như sợ không đủ sức nói cho 



74 

 

hết. 

Pierre đáp: 

- Tôi nghĩ rằng... có gì đâu mà anh ấy tha thứ. Mà nếu tôi ở vào địa vị 

anh ấy... 

Hồi ký dồn dập trong óc chàng, chàng bỗng nhớ cái ngày để an ủi nàng, 

chàng bảo nếu mình còn được tự do, nếu chàng là người tốt nhất trên đời 

thì chàng sẽ quì xuống xin kết hôn với nàng; tức thì lòng lại tràn ngập 

niềm thương xót, âu yếm, yêu đương và những lời buổi đó lúc này lại 

muốn bật ra khỏi miệng chàng. Nhưng nàng không để cho chàng kịp nói: 

- Không, anh... anh... - nàng hăng hái nhấn vào tiếng «anh» này - anh 

thì khác. Tôi không thấy người nào tốt hơn anh, đại lượng hơn anh. Không 

thể có người nào hơn anh được. Nếu hồi đó không có anh giúp tôi, nếu 

bây giờ không có anh thì không biết tôi sẽ ra sao, vì... 

Nàng rưng rưng nước mắt, quay đi, cầm tập nhạc che mặt, rồi lại tiếp 

tục vừa hát vừa đi đi lại lại trong phòng. 

Đúng lúc đó Petia chạy vô phòng khách. Cậu mười lăm tuổi, khôi ngô, 

hồng hào, môi dày và đỏ, rất giống Natacha. Cậu đương chuẩn bị vô Đại 

học, nhưng gần đây, cũng mưu tính với bạn là Obolenski vào đoàn phiêu 

kị. 

Petia đã nhờ Pierre hỏi giùm xem người ta có thể nhận cậu làm quân 

phiêu kị không, nên chạy lại gần chàng để bàn tính việc ấy. Nhưng Pierre 

không nghe cậu hỏi, đi đi lại lại trong phòng khách. Petia kéo cánh tay 

chàng, để chàng chú ý tới mình. 

- Sao, cái việc của em ra sao, anh Pierre Kirilitch? Em đặt hết cả hi 

vọng vào anh đấy. 

- À nhĩ, cái việc của em. Cái việc phiêu kị ấy hà? Ừ để rồi anh hỏi. Anh 

sẽ hỏi ngay hôm nay, không quên đâu. 

Lão bá tước, mới bước vô đã hỏi ngay: 

- Thế nào, cậu kiếm được cái bản tuyên cáo đó không? Nhà tôi sáng 

nay đi xem lễ ở bên nhà ông bà Razoumovski, có nghe bài cầu nguyện 

mới, người ta khen là hay lắm. 

Pierre đáp: 

- Dạ, kiếm được rồi đây. Hoàng Thượng ngày mai sẽ về. Sẽ có một cuộc 

hội họp bất thường trong giới quí tộc và nghe đâu như cứ một ngàn dân 

thì mộ mười người. Nhân đây, xin có lời mừng bá tước. 

- Vâng, đội ơn Chúa!... Thế có tin gì về quân đội không? 
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- Hình như quân ta lại rút lui nữa, về đến Smolensk. 

- Trời ơi, Trời ơi!... Đâu, bản tuyên cáo đâu? 

- Lời hiệu triệu ấy ư? À, vâng! 

Chàng lục trong túi mà không thấy. Vừa tìm chàng vừa hôn tay bá tước 

phu nhân lúc đó mới bước vô, và ngơ ngác ngó chung quanh, rõ ràng có ý 

đợi Natacha: nàng đã ngừng hát mà sao vẫn chưa ra. 

Sau cùng chàng đành thú: 

- Lạ quá, không nhớ tôi đã nhét nó vào đâu. 

Bá tước phu nhân bảo: 

- Cậu ấy mà, cái gì cũng quên với mất. 

Đúng lúc đó Natacha bước vô, vẻ cảm động, dịu dàng, ngồi gần Pierre, 

lẳng lặng ngước mắt lên nhìn chàng. Thấy nàng vô, vẻ mặt rầu rĩ của 

Pierre bỗng tươi ra, chàng vẫn lục túi tìm tờ tuyên cáo, mấy lần nhìn về 

phía nàng. 

- Chắc tôi để ở nhà rồi, để tôi về lấy... 

- Như vậy trễ giờ ăn mất. 

- Vâng, tôi quên mất đấy với lại người đánh xe của tôi đã về rồi. 

Sonia đi tìm khắp nhà mấy tờ giấy đó, cả trong phòng ngoài, và thấy 

nó ở trong mũ của Pierre: chàng đã cẩn thận nhét nó dưới lớp lót của mũ. 

Pierre muốn đọc cho mọi người nghe. 

Lão bá tước muốn hưởng hết cái thú đọc lời tuyên cáo, bảo: 

- Khoan, đợi ăn xong đã. 

Trong bữa ăn, có mở sâm banh để mừng sức khoẻ anh chàng mới được 

huân chương Thánh Georges. Chinchine kể những tin tức trong thành 

phố: bệnh tình của một lão công tước phu nhân gốc gác ở Georgie, sự biệt 

tích của Métivier, và chuyện một lão Đức người ta dắt tới cho 

Rostopchine, bảo hẳn là một thứ «nấm», Rostopchine đã tha hắn ra, bảo 

công chúng rằng thứ «nấm» đó không có gì là độc hại1. Đó là theo lời bá 

tước Rostopchine kể lại. 

Bá tước bảo: 

- Phải, họ tóm cổ đấy, họ tóm cổ đấy. Tôi đã bao nhiêu lần năn nỉ nhà 

tôi đừng dùng tiếng Pháp nữa! Không còn hợp thời nữa rồi. 

 
1 Lối chơi chữ này không sao dịch được. Dân chúng Nga muốn bảo người Đức đó 

là gián điệp, nhưng lầm chữ chpion (gián điệp) với chimpignon (cây nấm), cả 

hai tiếng đó đều không phải của Nga mà mượn của ngoại quốc. 
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Chinchine nói tiếp: 

- Chú có hay tin công tước Golitzine đã rước một gia sư dạy tiếng Nga 

không? ông ta học tiếng Nga đấy. Ra đường lúc này mà nói tiếng Pháp thì 

nguy đấy. 

Lão bá tước bảo: 

- Nhưng này bá tước Pierre Kirilitch, khi người ta mộ dân quân thì cậu 

cũng phải lên ngựa chứ? 

Pierre đương nghĩ vơ vẩn đâu đâu, ngó lão bá tước, có vẻ như không 

nghe ra, mãi mới đáp: 

- À, vâng, đã tới lúc ra trận. Tôi mà chiến sĩ chiến siếc gì! Với lại, cái gì 

cũng lạ lùng quá, lạ lùng quá! Tôi chẳng hiểu gì cả. Tôi chẳng có thiên tư 

gì về nghề binh, nhưng thời buổi này có ai chắc được điều gì đâu. 

Sau bữa ăn, bá tước ngồi thoải mái trong một chiếc ghế bành, bảo 

Sonia đọc lời hiệu triệu, vì nàng đọc rất hay. 

«Gởi Moscou, đệ nhất kinh đô của trẫm. 

«Quân thù dùng những lực lượng hùng hậu đã vượt biên giới Nga. 

Chúng muốn tàn phá tổ quốc thân yêu của chúng ta...» 

Sonia giọng rất thanh, chú hết tinh thần để đọc, Bá tước ngồi nghe, cặp 

mắt lim dim, đến một vài đoạn nào đó lại thở dài thườn thượt. Natacha 

ngồi ngay ngắn lúc thì nhìn cha, lúc thì nhìn Piere, có vẻ dò xét. Pierre 

cảm thấy nàng nhìn mình, tránh cặp mặt của nàng. Hễ nghe một từ ngữ 

khoa đại trong tờ hiệu triệu là bá tước phu nhân lại lắc đầu bất bình, 

không tán thành: thế này thì cậu con còn lâu mới thoát được nguy cơ, bà 

chỉ nghĩ tới điều đó thôi. Chinchine nhếch mép, mỉm cười chế giễu, chỉ đợi 

có dịp là mỉa mai hoặc cách đọc của Sonia, hoặc nhiệt tâm của bá tước, 

hoặc ngay lời hiệu triệu nữa, nếu không có gì khác lý thú hơn. 

Sonia giọng run run vì mọi người chú ý tới mình, đọc hết những đoạn 

về các nguy cơ đang đe dọa nước Nga, về niềm hy vọng Hoàng Thượng 

đặt vào dân Moscou, nhất là giới quí tộc vẻ vang của mình, rồi tới đoạn 

kết: 

«Trẫm sắp thân hành về giữa thần dân của trẫm ở chốn kinh đô này và 

ở những chỗ khác trong đất nước để hội đàm và dắt dẫn tất cả các đội 

dân quân, những đội hiện nay đương chặn đường quân thù cũng như 

những đội sắp thành lập để đánh bại quân thù bất kỳ nơi nào chúng xuất 

hiện. Cái thảm hoạ mà chúng tính xô chúng ta vào, sẽ trút lên đầu chúng, 

và châu Âu được thoát ách nô lệ sẽ ca ngợi tên của nước Nga!» 

Bá tước hé mở cặp mắt ướt lệ, khịt khịt mấy cái như khi hít dầu trị cảm, 
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rồi bảo: 

- Được lắm! Hoàng Thượng cứ ban một lời là chúng ta sẽ hi sinh hết 

thảy, không hề tiếc mảy may. 

Không để cho Chinchỉne kịp xen một lời mà ông ta đã nghĩ sẵn để chế 

giễu lòng ái quốc của bá tước, Natacha đứng phắt dậy, chạy lại ôm cha: 

- Ba của con tuyệt không! 

Nàng liếc mắt ngó Pierre, bất giác có cái vẻ làm duyên làm dáng nó 

thường hiện ra từ khi tính tình nàng vui trở lại. 

Chinchine bảo: 

- Coi nhà nữ ái quốc kìa! 

Natacha bất bình, cãi: 

- Ái quốc gì đâu, chỉ là... Cậu thì chỉ được cái lúc nào cũng chế giễu, 

cháu đâu có nói đùa. 

Bá tước bảo: 

- Lúc này đâu phải lúc nói đùa. Hoàng Thượng cứ ban một tiếng là 

chúng ta sẽ đi hết... Chúng ta đâu phải như bọn Đức! 

Pierre xen vô: 

- Chư vị có để ý rằng trong bản hiệu triệu có nói: «để hội đàm» không? 

- Để hội đàm hay để gì thì cũng vậy!... 

Đúng lúc đó, Petia mà từ trước không ai để ý tới, mặt đỏ bừng, tiến lại 

thưa với cha, giọng ngập ngừng1, lúc thì ồ ồ, lúc thì the thé: 

- Ba ạ, bây giờ thì con quả quyết tuyên bố với ba... và cả với má nữa, 

dù má chịu hay không chịu... Con tuyên bố với ba má rằng phải để cho 

con nhập ngũ... bởi vì con không thể chịu được nữa, thế thôi.... 

Bá tước phu nhân hoảng hốt, ngước mắt lên trần nhà, chắp tay lại, 

quay về phía chồng, bảo: 

- Đó, nó chỉ xun xoe muốn có vậy thôi! 

Nhưng bá tước không cho là đáng ngại2, bảo Petia: 

- Đừng nói bậy. Mày thì đánh với chác gì. Lo học đi đã. 

- Đâu phải là nói bậy, ba. Fedia Obolenski còn nhỏ hơn con mà nó cũng 

nhập ngũ đấy... Dù sao, con cũng không thể học được, khi mà... - Cậu 

ngừng lại, đỏ mặt tía tai, rồi rán nói hết câu:... khi mà tổ quốc lâm nguy. 

 
1 Bản Hazan: vỡ tiếng. 
2 Bản Hazan: bá tước nén được cảm xúc. 
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- Thôi đi, thôi đi. Chuyện vớ vẩn. 

- Nhưng chính ba mới bảo rằng chúng ta sẽ hi sinh hết thảy mà. 

Bá tước quát: 

- Petia, mày có câm cái miệng không! 

Ông ngó phu nhân lúc đó mặt tái mét, mắt không rời cậu con út. 

- Xin ba cho con nói: anh Pierre Kirilovitch cũng sẽ nhận như vậy... 

- Tao bảo mầy câm cái miệng mà! Chuyện vớ vẩn. Miệng còn hôi sữa 

mà đòi làm chiến sĩ. Thôi, thôi đi, nghe không?... 

Ông cầm bản hiệu triệu, chắc là để lát nữa đọc lại trong phòng giấy 

trước khi đánh một giấc, rồi nói với Pierre: 

- Cậu Pierre Kirilovitch, chúng mình qua bên này hút thuốc nào. 

Pierre lúng túng hơn bao giờ hết: từ lúc nãy, cặp mắt của Natacha long 

lanh, dịu dàng hơn ngày thường, cứ đăm đăm nhìn chàng, làm cho chàng 

ngượng quá. 

- Xin lỗi bá tước, tôi phải về nhà... 

- Ủa, về nhà? nhưng cậu đã định ở lại chơi cả buổi tối kia mà... Hồi này 

sao cậu thưa tới quá. Mà con bé nhà tôi, chỉ có mặt cậu nó mới vui. 

Vừa nói bá tước vừa chất phác trỏ Natacha. 

Pierre vội vàng đáp: 

- Vâng, nhưng tôi đã quên... Tôi thế nào cũng phải về... Có chút việc... 

- Thôi thế chào cậu. 

Nói xong bá tước bước ra khỏi phòng. 

Natacha bạo dạn nhìn thẳng vào mặt Pierre, hỏi chàng: 

- Tại sao anh lại bỏ ra về? Tại sao anh bối rối? Tại sao? 

Chàng muốn đáp: «Tại anh yêu em», nhưng chỉ đỏ mặt lên, cúi xuống, 

lắp bắp: 

- Vì tôi nên thưa tới thì hơn... Không, chỉ vì tôi có chút việc... 

Natacha hỏi gạn: 

- Tại sao vậy? Anh nói đi... 

Nhưng rồi nàng bỗng im bặt. 

Cả hai đều hoảng hốt ngó nhau. Chàng cố mỉm cười nhưng chỉ nhếch 

mép, có vẻ đau khổ. Chàng im lặng hôn tay Natacha rồi bước ra. 



79 

 

Chàng nhất định không trở lại nhà Rostov nữa. 

 

CHƯƠNG XXI 

 

Bị cha cương quyết từ chối, Petia trở về phòng riêng, khóa trái cửa lại 

và khóc ròng. Tời giờ uống trà, cậu trở ra, ủ rũ, lầm lì, mắt đỏ hoe, nhưng 

cả nhà đều làm bộ không thấy gì cả. 

Hôm sau Hoàng Thượng đến Moscou. Trong nhà Rostov có nhiều gia 

nhân xin phép đi xem nhà vua. Sáng đó, Petia bận quần áo rất lâu, chải 

tóc kỹ lưỡng, bẻ lại cổ áo cho ra vẻ người lớn. Cậu đứng trước gương, cau 

mày, hoa tay, nhún vai. Rồi chẳng nói với ai cả, cậu đội chiếc mũ lưỡi trai, 

lén ra cửa sau, không cho ai thấy. Cậu đã quyết định đi thẳng lại chỗ nhà 

vua sẽ tới, nói thẳng với một viên thị thần nào đó (cậu biết chung quanh 

nhà vua lúc nào cũng có vô số thị thần) rằng cậu là bá tước Rostov, tuy 

còn nhỏ tuổi nhưng đã muốn phụng sự quốc gia, rằng tuổi trẻ cũng vẫn 

tận trung với nước được, và cậu sẵn sàng... Tóm lại cậu đã nghĩ trước 

nhiều câu thật hay để nói với viên thị thần. 

Petia mong rằng thấy mình còn nhỏ quá, mọi người sẽ ngạc nhiên và 

chính vì vậy mà người ta sẽ cho cậu ra mắt Hoàng Thượng. Mặc dầu vậy 

cậu vẫn bẻ cổ áo, chải tóc, đi đứng ung dung, chững chạc, để làm ra bộ 

người lớn. Nhưng càng đi càng mải nhìn đám đông từ mọi nơi dồn về, cậu 

quên mất cái vẻ nghiêm trang đó. Khi lại gần điện Kremlin, để khỏi bị xô 

đẩy, cậu hung hăng thúc khuỷu tay mà chen lấn. Tới cửa Tam-vị-nhất-

thể, cậu tận lực tả xung hữu đột, nhưng đám người đâu có hiểu ý chí ái 

quốc của cậu, ép cậu vào tường đến nỗi cậu đành phải đứng lại cho một 

đoàn xe ầm ầm tiến vô, tới vòm cửa, tiếng xe càng thêm vang dội. Bên 

cạnh cậu có một người đàn bà thường dân và một người bộc trong nhà quí 

tộc, hai người lái buôn và một người lính đã về hưu. Không đợi đoàn xe đi 

hết, Petia muốn len vào trước mọi người cho nên lại ra sức thúc khuỷu 

tay, nhưng người đàn bà đứng bên bị thúc trước hết, lớn tiếng mắng: 

- Ê, cái cậu này làm gì mà xô người ta vậy? Ai thì cũng phải đợi cho xe 

qua chứ! Đứng yên đó. 

Người bộc nói thêm vô: 

- Cậu muốn xô hả, mọi người sẽ xô cho mà coi. Rồi hắn cũng thúc 

khuỷu tay, dồn Petia vào cái xó hôi hám dưới cổng. 

Petia quệt mồ hôi chảy trên mặt, xóc lại chiếc cổ áo ướt đẫm mà ở nhà 

cậu đã nắn nót bẻ cho ra vẻ cổ áo người lớn. 
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Cậu biết rằng bộ dạng, y phục lúc này lôi thôi lếch thếch, có ra mắt các 

thị thần thì họ cũng chẳng cho cậu vô yết kiến Hoàng Thượng. Nhưng 

đám đông ép cậu chặt quá, không sửa lại quần áo được mà cũng không ra 

khỏi chỗ kẹt đó được. Trong số tướng lãnh đi ngang, cậu nhận ra được 

một người quen của song thận cậu, đã tính nhờ ông ta giúp đỡ, nhưng 

nghĩ lại như vậy chẳng trượng phu chút nào, nên lại thôi. Khi đoàn xe qua 

rồi, đám đông ùa tới, lôi cuốn cậu ta tới quảng trường đen nghẹt những 

người là người, ngay cả trên những bờ giốc trên nóc nhà cũng vậy. Vừa 

mới tới, Petia đã nghe rõ tiếng chuông của điện Kremlin và tiếng ồn ào vui 

vẻ của đám đông. 

Bỗng quảng trường bớt huyên náo, mọi người đều cất mũ, rồi người ta 

lại xô nhau về phía trước, Petia bị ép tới gần nghẹt thở; mọi người đều hô 

lớn: «Ưa-ra! ua-ra! ua-ra!». Petia cố kiễng chân lên, xô đẩy những người 

bên cạnh, cấu véo họ, nhưng không nhìn thấy gì khác là đám đông lố nhố 

ở chung quanh. 

Trên mặt người nào cũng có vẻ cảm động, hớn hở như nhau. Một chị 

bán hảng, đứng bên Petia, khóc nức nở, vừa chùi nước mắt ròng ròng trên 

má vừa thì thầm: 

- Cha của chúng con, vị thiên thần của chúng con! 

Từ mọi phía có tiếng hô: «Ua-ra!» 

Đám đông đứng sựng lại một chút rồi lại ùa tới trước. 

Petia hăng tiết, nghiến răng, trợn mắt, thúc khuỷu tay để xông tới, hô: 

«Ua-ra!», tưởng như muốn giết hết mọi người và giết luôn cả mình nữa; 

mấy người bên cạnh cũng cuồng nhiệt, hung hãn như cậu ta, cũng xông 

tới, cũng hét: «Ua-ra!». 

Petia nghĩ bụng: «À, ra Hoàng Thượng là thế à? Như vầy làm sao trình 

lời thỉnh nguyện của mình với Ngài được, ai lại táo bạo như vậy!». Nhưng 

cậu ta vẫn xô tới, và nhìn qua vai mấy người đứng trước, cậu đã thấy một 

khoảng trống trải tấm thảm đỏ làm lối đi; đúng lúc đó đám đông lùi cả lại 

vì cảnh binh đã đẩy lùi những kẻ tiến lên sát lối đi của nhà vua từ cung 

điện lại nhà thờ Thánh-mẫu-thăng-thiên. Petia bị huých vào sườn mạnh 

tới nỗi cậu ta hoa mắt rồi ngất lịm. Khi cậu ta tỉnh lại thì một giáo sĩ bận 

chiếc áo thầy tu màu lam đã sờn, tóc hoa râm lòng thòng trên gáy, chắc 

là một thầy giúp lễ, đưa một tay xốc nách cậu còn tay kia cản đám đông 

lấn tới. 

Thầy giúp lễ đó bảo: 

- Giẫm bẹp cậu bé này rồi? Làm gì mà dữ vậy... coi kìa!... Tội nghiệp 

cậu bé, bị giẫm bẹp rồi!... 
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Hoàng thượng đã vô nhà thờ. Đám người dãn ra và thầy giúp lễ dắt 

Petia đi được về phía cỗ Đại Thần công1: mặt cậu ta tái mét, thở không ra 

hơi. Vài người tỏ vẻ thương hại và đám đông lại dồn cả về phía cậu ta, 

xúm xít cởi áo cho cậu, đặt cậu ngồi lên giá thần công, ai nấy đều nguyền 

rủa kẻ nào đó đã giẫm bẹp cậu ta. 

- Xuýt nữa thì chết cậu ta rồi. Người đâu mà bất nhân! Quân giết người! 

Coi kia, mặt không còn giọt máu! Tội nghiệp cậu ta! 

Một lát Petia tỉnh lại, mặt đã bớt tái, đau cũng thấy giảm. Nhờ chuyện 

rủi ro nho nhỏ đó mà cậu được ngồi ở một chỗ tốt, trên cỗ đại bác, có thể 

thấy nhà vua lúc ra về. Còn cái việc dâng lời thỉnh nguyện thì thôi, không 

nghĩ tới nữa, miễn được thấy long nhan là cũng đủ sướng rồi! 

Trong khi ở trong nhà thờ làm lễ cầu nguyện vừa là mừng nhà vua đến, 

vừa là tạ ơn Chúa nhân dịp ký hòa ước với Thổ, thì ở ngoài đám đông lần 

lần tản mác. Có tiếng rao bán nước «kvass»2, bánh ngọt và hột một thứ 

phù dung mà Petia rất thích. Người ta lại bàn tán với nhau, chuyện trò rất 

nhạt nhẽo. Một chị bán hàng chìa chiếc khăn choàng rách ra, bảo thế là 

toi một món tiền lớn; một chị khác bảo hàng tơ lựa lúc này đắt quá mức. 

Thầy giúp lễ, người đã cứu Petia, nói chuyện với một công chức, kể tên và 

chức tước những vị hôm nay cùng làm lễ với vị Tổng Giám mục; thầy nói 

mấy lần tiếng «thuộc về giáo trưởng» mà Petia chẳng hiểu nghĩa là gì cả. 

Hai người thợ thủ công3 trẻ tuổi đùa cợt với mấy chị hầu đang cắn hạt dẻ. 

Petia lơ đãng không để ý tới những câu chuyện của họ, ngay cả tới những 

lời đùa cợt của bọn thanh niên, mà đáng lý, đương cái tuổi của cậu thì 

phải thích chứ; ngồi vắt vẻo trên cỗ đại bác, cậu chỉ nghĩ tới nhà vua và 

trong lòng dào dạt một niềm ái mộ. Nhớ lại cảm giác đau điếng cùng sự 

khủng khiếp khi bị xô đẩy, cậu càng hăng hái lên và nhận thức được sự 

long trọng của lúc này. 

Bỗng từ phía bờ sông, tiếng súng đại bác vang dội để mừng hòa ước ký 

với Thổ Nhĩ Kỳ. Đám đông lại ùa cả về phía đó; Petia cũng muốn chạy 

theo họ nhưng thầy giúp lễ muốn che chở cho cậu, ngăn cậu lại. Súng vẫn 

còn nổ thì từ trong nhà thờ, các sĩ quan, tướng lãnh, thị thần hấp tấp 

bước ra, phía sau có một nhóm người nữa nhưng không vội vàng như 

những người kia. Đám đông lại cất mũ và những kẻ tò mò mới chạy ra 

phía bờ sông thấy vậy, ùn ùn trở lại. Cuối cùng có bốn người bận quân 

phục, đeo dây thao lớn hiện ra ở tiền đường. Đám đông lại hô lớn: «Ua-

ra!» 
 

1 Cỗ đại bác này bằng đồng, đúc hồi thế kỷ XVI, nặng 196 tấn (theo bản 

Gallimard - có sách bảo chỉ nặng 40 tấn), đặt ở cửa Thánh Nicolas, gần điện 

Kremlin. 
2 Thứ giải khát hơi chua, bằng nước trái cây. 
3 Bản Hazan: hai người thị dân. 
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Petia mếu máo hỏi những người chung quanh: 

- Người nào là Hoàng Thượng đấy? Người nào đấy? 

Chẳng ai đáp cả vì đương mê mẩn tâm thần. Rồi cậu lựa đại một trong 

bốn người - người đó lại không phải là nhà vua - và nhiệt tâm thành kính 

chú mục theo dõi, nhưng chỉ thấy mờ mờ vì cậu mừng quá tới rưng rưng 

nước mắt. Cậu gào lên như điên: «Ua-ra» và quyết tâm ngay ngày hôm 

sau, muốn ra sao thì ra, cũng phải thành một quân nhân. 

Đám đông chạy theo nhà vua tới cung điện rồi bắt đầu giải tán. Bấy giờ 

đã trưa, Petia sáng chưa ăn gì, mồ hôi trán chảy ròng ròng, nhưng vẫn 

chưa muốn về nhà. Cậu nhập bọn với đám ngao ngáo khá đông còn họp 

nhau trước cung điện và cậu đứng ở đó suốt bữa ngự thiện của nhà vua, 

không biết là còn đợi cái gì nữa, thèm thuồng địa vị của các đại thần được 

mời tới dự tiệc, có lúc lại muốn được làm kẻ hầu bàn mà cậu thấy thấp 

thoáng ở phía sau các cửa sổ. 

Trong bữa tiệc, Valouiev ngó ra ngoài rồi tâu với nhà vua: 

- Dân chúng vẫn còn mong được chiêm ngưỡng long nhan. 

Khi tan tiệc, nhà vua đương ăn nốt chiếc bánh bích qui, bước ra ngoài 

bao lơn. Đám đông, trong đó có Petia, chạy ùa lại, hô lớn: 

- Vị thiên thần của chúng con! cha của chúng con! Ua-ra! Cha của 

chúng con! 

Petia cũng hô theo. Bọn phụ nữ và cả bọn đàn ông dễ xúc cảm nữa, 

trong đó có Petia, lại mừng rỡ, nước mắt ràn rụa. 

Một khúc bích qui khá lớn ở tay nhà vua rã ra, rớt xuống thành bao lơn 

rồi rơi xuống đất. Vài người đứng gần chạy lại vồ. Nhà vua bèn bảo đem 

cả một đĩa bánh ra và từ trên bao lơn liệng xuống. Mắt Petia đỏ ngầu lên; 

sự nguy hiểm như quyến dũ cậu, cậu đâm bổ tới. Chính cậu cũng chẳng 

hiểu như vậy để làm gì, nhưng nhất định là phải giựt cho được một miếng 

bánh tự tay nhà vua liệng xuống. Trong khi chạy, cậu đụng phải một bà 

lão cũng muốn lượm bánh và làm cho bà ta té nhào. Té thì té, bà ta vẫn 

không chịu thua; nhưng cánh tay bà ta ngắn quá. Petia thúc đầu gối vào 

bà ta, chộp lấy miếng bánh rồi như sợ chưa phát biểu hết lòng ngưỡng 

mộ, lại gào lớn “Ua-ra!”, nhưng lần này giọng của cậu đã khàn rồi. 

Nhà vua trở vô; lần này đám đông giải tán gần hết. 

Khắp phía có những tiếng vui vẻ bảo nhau: 

- Tôi đã bảo phải chịu khó đợi mà, tôi nói có sai đâu. 

Biết rằng cái vui ngày hôm nay thế là hết, Petia rầu rầu trong lòng. Cậu 

chưa muốn về nhà vội, lại thăm bạn là Obolenski, cũng mười lăm tuổi như 
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cậu mà đã nhập ngũ, sắp tới trung đoàn. Về tới nhà, cậu cương quyết 

tuyên bố rằng nếu không cho phép cậu nhập ngũ thì cậu sẽ bỏ nhà trốn 

đi. Và ngay hôm sau, lão bá tước tuy chưa nhượng bộ hẳn, cũng phải đi 

dò xem có cách nào cho Petia nhập ngũ mà không nguy hiểm lắm cho cậu 

ta không. 

 

CHƯƠNG XXII 

 

Hai hôm sau, ngày 15 tháng bảy, vô số xe đậu trước điện Slobodski. 

Phòng nào cũng chật ních người. Trong phòng thứ nhẩt, có các nhà quí 

tộc bận phẩm phục; trong một phòng khác có các thương gia râu dài, bận 

áo cáp-tăng màu lam cài huy chương. Không khí ồn ào náo nhiệt trong 

phòng quí tộc. Các nhân vật quan trọng nhất ngồi bên một chiếc bàn lớn, 

dưới bức chân dung nhà vua; các người khác đi đi lại lại trong phòng. 

Tất cả các nhà quí tộc đó, cũng vẫn là những người mà Pierre gặp mỗi 

ngày hoặc ở câu lạc bộ, hoặc ở nhà họ, bận những phẩm phục cũ từ trào 

nữ hoàng Catherine, trào hoàng đế Paul hoặc phẩm phục mới của trào 

hoàng đế Alexandre, có người lại chỉ bận lễ phục chung của quí tộc, 

nhưng hết thảy đều ăn bận trang trọng «quan cách», thành thử đám 

người già có, trẻ có, rất đa dạng mà lại rất quen thuộc này có một vẻ gì lạ 

lùng, quái đản. Kì cục nhất là các ông già: mắt kém, đầu hói, răng móm, 

hoặc núc ních những mỡ, da căng và vàng, hoặc gầy tong teo, nhăn nheo. 

Họ làm thinh, ngồi đâu ngồi đấy, hoặc có đi đi lại lại, nói chuyện thì chỉ 

kiếm những người trẻ hơn để hỏi. Trên gương mặt bọn này cũng như trên 

gương mặt đám đông mà Petia đã thấy ở quảng trường, có những nét 

mâu thuẫn kỳ dị: người ta chờ đợi một việc gì long trọng sắp xảy ra mà 

đồng thời vẫn nghĩ tới những việc hằng ngày rất đỗi tầm thường, như nghĩ 

tới ván bài bốt-tông hôm trước, tới tài nấu ăn của anh đầu bếp 

Petrouchka, tới sức khỏe của bà Zinaida Dmitrievna, vân vân... 

Pierre từ sáng sớm thắng bộ phẩm phục quí tộc đã chật cứng, lúc đó 

cũng có mặt trong phòng, lòng rất hồi hộp. Cuộc hội họp bất thường này 

không những chỉ gồm các quí tộc mà gồm cả các thương gia nữa, cuộc 

triệu tập mọi đẳng cấp này, tóm lại là Tam cấp hội nghị1 này, làm thức 

tỉnh một loạt ý nghĩ đã thiêm thiếp từ lâu nhưng vẫn còn khắc vào tâm trí 

chàng, những ý nghĩ quay cuồng chung quanh cuốn Xã ước2 và cuộc cách 

mạng Pháp. 

 
1 Pierre coi hội nghị đó như Tam cấp hội nghị ở Pháp trước cuộc cách mạng 

1789, gồm đại biểu quí tộc, tăng lữ và bình dân. 
2 Của Jean Jacques Rousseau. 
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Cái đoạn của bản hiệu triệu trong đó nhà vua nói rằng tới kinh đô để 

«hội đàm» với thần dân đã gây cho cho chàng một ấn tượng mạnh. Vậy 

chàng đoán rằng sắp xảy ra một cái gì quan trọng theo chiều hướng mà 

chàng đã mong mỏi từ lâu, nên chàng đi đi lại lại trong phòng, tới nhóm 

nầy rồi nhóm khác, ngó chung quanh, lắng nghe câu chuyện của mọi 

người nhưng không thấy một dấu hiệu gì hợp với những tư tưởng của 

chàng cả. 

Người ta đọc bản tuyên cáo, mọi người đều hăng hái và họp nhau lại, 

tiếp tục nói chuyện. Ngoài những chuyện thường ngày ra, Pierre thấy 

người ta bàn với nhau về mấy điểm: các đô thống quí tộc1 sẽ đứng chỗ 

nào khi Hoàng Thượng vô, ngày nào thì tổ chức vũ hội để mời Hoàng 

Thượng dự, nên hội họp theo từng huyện hay là chung cho cả tỉnh, vân 

vân. Nhưng hễ bàn tới chiến tranh, mục đích của cuộc hội họp này thì ai 

nấy chỉ có những ý kiến mơ hồ, mập mờ, thích nghe hơn là thích nói. 

Một ông đứng tuổi, điệu bộ hùng dũng, oai vệ trong bộ quân phục sĩ 

quan hải quân về hưu, đương nói thao thao ở giữa một đám đông. Pierre 

lại gần nghe. Bá tước Ilia Andreievitch2 bận chiếc cáp-tăng tỉnh trưởng 

thời nữ hoàng Catherine, nụ cười hiền hậu trên môi, đi đi lại lại trong đám 

người quen thuộc đó; ông cũng lắng tai nghe và thỉnh thoảng gục gặc cái 

đầu, tỏ ý tán thành như mọi lần khác trong những trường hợp như vậy. 

Xét vẻ mặt các người nghe và thấy vài người tính tình vốn ôn hòa mà 

cũng phải cãi lại viên sĩ quan hải quân đó hoặc lảng ra, tỏ ý không tán 

thành thì Pierre biết rằng ông ta rất bạo miệng. Pierre len lỏi vào tới giữa 

đám và quả nhiên thấy con người mồm mép đó có những tư tưởng tự do 

nhưng không cùng một chủ trương với chàng. Ông ta có cái giọng trầm, 

vang và du dương, nói đớt, nuốt một số phụ âm, nghe cũng hay hay, cái 

giọng của các nhà quí tộc khi sai gia nhân thì: «Bai đâu! đưa tảu thuốc 

đay!», đại loại như vậy, tóm lại là giọng một con người phóng đãng quen 

ra lệnh. 

- Các quí tộc Smolensk đã đề nghị cung cấp dân quân lên Hoàng 

thượng ư? Rồi thì sao? Bộ các ông ấy ra lệnh cho chúng ta được ư? Nếu 

các quí tộc Moscou tháy cần thì có thể tỏ lòng trung thành của họ với 

Hoàng Thượng bằng nhiều cách khác. Chúng ta đã quên cái vụ dân quân 

năm 1807 rồi ư? Chỉ được dịp cho bọn chuột cống nhà thờ, bọn ăn cắp, 

bọn lưu manh làm giàu thôi. 

Bá tước Ilia Andreiveitch, mỉm cười dịu dàng, gât đầu tán thành. 

- Dân quân có ích gì cho nước không? Tôi chẳng thấy ích chỗ nào cả, 

 
1 Chức của các đại biểu quí tộc. 
2 Tức bá tước Rostov. 
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chỉ tổ làm cho chúng ta kiệt quệ thôi. Ấy thà cứ mộ lính lại hơn... Nếu 

không, khi họ trở về, lính chẳng ra lính, nông dân chẳng ra nông dân, mà 

chỉ thành một bọn trụy lạc. Giới quí tộc không hề tiếc tánh mạng, chúng 

ta sẽ ra trận hết thải, chúng ta sẽ tuyển thêm tân binh; Hoàng thượng cứ 

hô lên một tiếng là chúng ta sẽ vì Ngài mà chết. 

Trong lúc hăng say, ông ta kết bằng câu đó. Ilia Andreievitch thích chí 

nuốt nước bọt và thúc khuỷu tay vào Pierre. Pierre cũng muốn nói xen vô, 

như có cái gì thúc đẩy chàng tiến tới, mà chẳng biết vì sao, cũng chẳng 

biết mình sẽ nói gì. Chàng vừa mở miệng thì một vị nguyên lão móm, vẻ 

mặt thông minh và cáu kỉnh, đang đứng cạnh diễn giả, ngắt ngay lời 

chàng và tuyên bố, giọng rõ ràng, bình tĩnh, đúng là của một người đã 

quen tranh luận: 

- Thưa ngài, tôi nghĩ rằng chúng ta được triệu tập tại đây không phải để 

bàn xem, trong hoàn cảnh hiện tại, nên tuyển dân quân hay nên mộ lính. 

Chúng ta phải đáp lời kêu gọi mà Hoàng Thượng đã ban cho chúng ta. 

Còn cái việc tuyển dân quân hay mộ lính thì chúng ta nên để chính quyền 

tối cao định đoạt... 

Pierre đã thấy có cách cho sự sùng sục trong lòng tiết ra được rồi. Vị 

nguyên lão này mà dám đưa những ý kiến hẹp hòi nô lệ pháp luật đến 

mực đó để bắt giới quí tộc theo trong cuộc hội đàm này ư? Chàng bước tới 

một bước, ngắt lời ông ta và hăng hái thuyết bằng một thứ tiếng Nga 

trong sách vở, xen nhiều tiếng Pháp: 

- Xin Đại nhân thứ lỗi - chàng quen thân vị nguyên lão chứ, nhưng nghĩ 

lúc này nên ăn nói cho trang trọng - Tuy tôi không đồng ý với vị này... - 

chàng đã tính nói: với vị rất đáng kính trọng đã phát biểu ý kiến trước tôi, 

nhưng kịp sửa lại: với vị này mà tôi không được hân hạnh quen biết, 

nhưng tôi nghĩ rằng đẳng cấp quí tộc chúng ta hôm nay được triệu tập ở 

đây không phải chỉ để tỏ thiện cảm và lòng nhiệt thành của mình mà còn 

để thảo luận về những biện pháp có thể cần tới để giúp tổ quốc - Giọng 

chàng mỗi lúc một hăng -Tôi nghĩ rằng chính Hoàng Thượng cũng sẽ 

không được hài lòng nếu thấy chúng ta chỉ đóng cái vai làm chủ nông 

nô... làm chủ những khúc thịt đỡ đạn..., nếu không thấy chúng ta đưa ra 

một... một... lời trung cáo nào cả. 

Cái giọng quá tự do đó, và cái nụ cười khỉnh bỉ của vị nguyên lão làm 

cho nhiều người lảng ra; chỉ có Ilia Andreievitch là tán thành lời của 

Pierre, cũng như đã tán thành lời của sĩ quan hải quân, của vị nguyên lão, 

và xét chung, là tán thành lời của người nào nói sau cùng. 

Pierre nói tiếp: 

- Tôi thiết nghĩ trước khi thảo luận về những vấn đề đó, chúng ta phải 
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xin, vâng, phải cung kính xin Hoàng thượng cho chúng ta biết số quân của 

chúng ta là bao nhiêu, tình hình quân đội ra sao, và như vậy... 

Chàng chưa nói hết câu thì từ ba phía người ta cùng tấn công chàng 

một lúc. Người công kích gay gắt hơn cả là một trong những bạn đánh bài 

bốt-tông của chàng, xưa nay vẫn có thiện cảm với chàng, tức Stepan 

Stepanovitch Adraksine. Ông ta bây giờ bận phẩm phục và vì lẽ đó hay vì 

một lẽ nào khác, chàng thấy ông ta lạ hẳn đi. Gương mặt già nua cua ông 

ta cau lại vì giận dữ, ông ta quát: 

- Trước hết, chúng ta không có quyền hỏi Hoàng Thượng câu đó; và sau 

nữa, giả thử giới quí tộc Nga có đặc quyền đó thì Hoàng Thượng cũng 

không thể trả lời chúng ta được. Sự di chuyển của quân đội chúng ta tùy 

thuộc sự di chuyển của quân đội địch; còn số quân của ta thì có lúc tăng, 

có lúc giảm... 

Người thứ nhì công kích Pierre là một người tầm thước, khoảng tứ tuần, 

hồi trước Pierre có gặp ở các nhà di-gan, và chàng biết là hạng cờ gian 

bạc lận. Ông ta coi khác hẳn đi, cũng vì bận phẩm phục, tiến lại gần 

Pierre, ngắt lời Adraksine, dõng dạc cất tiếng. 

- Với lại lúc này không phải là lúc bàn cãi mà là lúc hoạt động: giặc đã 

tới nhà rồi. Quân thù tiến tới để tiêu diệt nước Nga, giày xéo mồ mã tổ 

tiên chúng ta, bắt cóc vợ con chúng ta. Chúng ta sẽ một loạt đứng lên, 

một loạt hi sinh tính mạng vì Hoàng Thượng, cha yêu quí của chúng ta, hi 

sinh hết không chừa ai. - Ông ta hét lên, vỗ ngực thùm thụp, mắt đỏ 

ngầu, trợn ngược. Trong đám thính giả có vài lời tán thành. - Chúng ta là 

người Nga và chúng ta không tiếc máu của chúng ta để bảo vệ tín 

ngưỡng, ngai vàng và tổ quốc. Nếu chúng ta thực là con cái của tổ quốc 

thì nên gạt bỏ những lời bá láp đó đi. Chúng ta sẽ tỏ cho châu Âu thấy 

dân tộc Nga nổi dậy để bảo vệ non sông Nga ra sao. 

Pierre muốn cãi lại nhưng không thốt được lời nào cả. Chàng nhận rõ 

rằng lời nói của mình, không kể nội dung ra sao, bề nào cũng không có 

tiếng vang như những lời hăng hái của nhà quí tộc đó. 

Ilia Andreievitch đứng phía sau, tỏ ý tán thành; vài người, cứ diễn giả 

nói hết một câu, lại can đảm quay về phía ông ta, khen: 

- Được lắm! Được lắm! Tuyệt! Đúng vậy! 

Pierre muốn nói rằng mình cũng sẵn sàng hi sinh hết thảy, từ nông nô 

tới tiền bạc, nếu cần thì hy sinh cả tính mạng nữa, nhưng phải biết tình 

thế hiện ra sao rồi mới cải thiện nó được. Chàng nói không được vì mọi 

người la ó, tranh nhau cùng nói, thành thử Ilia Andreievitch cứ gật đầu lia 

lịa để tán thành. Đám đông sôi lên sùng sục, khi thì tụ lại, lúc thì tản ra 
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rồi lại tụ lại, kéo nhau qua phòng chính, tới chiếc bàn lớn. Không những 

Pierre không nói được gì, mà người ta còn ngắt lời chàng một cách thô 

tục, gạt chàng ra, quay phắt đi, lánh chàng như lánh quân thù. Không 

phải vì lời lẽ của chàng mà người ta có thái độ đó đâu vì người ta đã quên 

luận điệu của chàng rồi cũng như quên luận điệu của mấy người khác đã 

nói sau chàng; đám đông bị kích thích đó chỉ cần có một đối tượng cụ thể 

để yêu mến hay căm thù và Pierre đã thành con vật hy sinh để họ trút cả 

lên đầu mối oán hận của họ, thế thôi. 

Sau nhà quí tộc hăng hái đó, còn nhiều người nói nữa, cũng một giọng 

như vậy, có người nói rất hay và rất độc đáo. Viên chủ nhiệm tờ Truyền 

tin Nga, ông Serge Glinka mà mọi người hoan hô: «Nhà văn đây! nhà văn 

đây!» bảo rằng «phải dùng địa ngục để đẩy lui địa ngục», rằng «ông ta đã 

thấy một em nhỏ mĩm cười khi sấm nổ, chớp lóe», nhưng «chúng ta 

không phải là đứa nhỏ đó». 

Ở hàng cuối có người chẳng hiểu gì cũng lặp lại: 

- Phải, phải, khi sấm nổ! 

Đám đông lại gần cái bàn lớn nơi có các cụ lớn đeo dây thao. Đều là 

những huân tước bảy chục tuổi, đầu bạc hoặc hói mà Pierre quen mặt gần 

hết, đã gặp hoặc ở nhà họ với mấy chú hề của họ, hoặc ở câu lạc bộ, bên 

bàn đánh bốt-tông. Hết người này tới người khác có khi hai người một lúc, 

các nhà hùng biện đó trổ tài, bị đám đông chen lấn, xô đẩy tới sát những 

lưng ghế cao. Những người đứng ở sau để ý ghi nhận những điều mà diễn 

giả chưa nói để vội vàng nói xen vào. Có kẻ, ở giữa đám chen lấn nực nội 

đó cố bới óc xem có ý nào khác lạ không để góp với thiên hạ. Các cụ lớn, 

ngồi không nhúc nhích, hoảng hốt ngó bên này bên kia; nét mặt của các 

cụ chỉ biểu lộ mỗi một vẻ là bực bội quá đỗi. Pierre tuy vậy cũng thấy xúc 

động: cái ý muốn của mọi người tỏ cho kỳ được lòng tận trung của mình - 

ý đó hiện trên vẻ mặt và giọng nói hơn là trong lời nói – rồi cũng truyền 

sang chàng, vẫn không từ bỏ những ý nghĩ của mình, chàng mơ hồ cảm 

thấy rằng mình có tội và muốn thanh minh. Chàng hét lớn, rán át tiếng 

của mọi người: 

- Tôi chỉ bảo rằng nếu chúng ta được biết rõ nhu cầu của chúng ta thì 

sự hi sinh của chúng ta sẽ dễ dàng hơn, thế thôi. 

Một ông già nhỏ bé đứng sát chàng quay lại nhìn chàng rồi lại quay 

nhìn phía cuối bàn, nơi có tiếng quát: 

- Phải, Moscou sẽ bị bỏ ngỏ! Nó sẽ hi sinh để cứu nhân loại! 

Một người khác hét: 

- Hắn là kẻ thù của nhân loại!... Để cho tôi nói nào... Chư vị, lấn bẹp tôi 
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rồi còn gì!... 

 

CHƯƠNG XXIII 

 

Đúng lúc đó bá tước Rostoptchine bận quân phục cấp tướng, dây thao 

vắt ngang vai, cằm nhô ra, mắt sáng quắc, lanh lẹn bước vô phòng, đám 

quí tộc dang ra nhường lối cho ông. Ông ta bảo: 

- Hoàng Thượng sắp ngự đến; tôi ở cung điện lại đây. Tôi nghĩ rằng 

trong tình cảnh lúc này, không phải bàn bạc nhiều. Hoàng Thượng đã có 

lòng triệu tập chúng ta và các thương gia. Họ sẽ cúng bạc triệu - ông ta 

trỏ về phía phòng thương gia -; nhiệm vụ của chúng ta là cung cấp dân 

quân và không tiếc thân... Ít nhất chúng ta cũng phải làm như vậy. 

Chỉ có các cụ lớn ngồi ở bàn là thì thầm bàn bạc với nhau. Sau cuộc 

ồn ào lúc nãy, nghe cái giọng rời rạc, phều phào của các cụ mới chán, tẻ 

làm sao. Một cụ nói: «Tôi bằng lòng», cụ khác để khỏi lặp lại cho khỏi 

nhàm, bảo: «Tôi cũng đồng ý.» 

Viên bí thư được lệnh ghi quyết định dưới đây của giới quí tộc Moscou: 

«Các quí tộc ở Moscou, theo theo gương cái quí tộc ở Smolensk, cứ một 

ngàn người sẽ cung cấp mười dân quân với đủ bộ quân trang.» Rồi các 

vị thân hào thở ra nhẹ nhõm, xô ghế rầm rầm, đứng dậy, đi đi lại lại 

trong phòng cho khỏi cóng chân, chộp cánh tay một người quen để 

chuyện trò. 

Bỗng có tiếng hô: 

- Ngài Ngự! Ngài Ngự! 

Mọi người chạy ùa ra cửa. 

Đám quí tộc đứng dang ra thành hai hàng rào, chừa một lối đi rộng để 

nhà vua tiến vô phòng. Trên nét mặt người nào cũng hiện lên vẻ tò mò, 

sùng kính, sợ sệt. Pierre đứng hơi xa, không nghe rõ những lời của nhà 

vua, chỉ hiểu rằng ngài nói về nguy cơ của tổ quốc và niềm hi vọng ngài 

đặt vào giới quí tộc Moscou. Có tiếng người đáp và trình lên nhà vua 

quyết định vừa rồi của giới quí tộc. 

Nhà vua bắt đầu nói, giọng run run... 

- Chư vị... 

Đám đông xôn xao một chút rồi im bặt và Pierre nghe rõ giọng êm ái 

và cảm động của Hoàng Đế Alexandre: 

- Trẫm chưa bao giờ nghi ngờ lòng tận tụy của giới quí tộc Nga. Nhưng 
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hôm nay lòng tận tụy thật quá lòng mong ước của trẫm. Trẫm xin thay 

mặt tổ quốc mà cảm ơn chư vị. Chúng ta phải hoạt động ngay thôi, thời 

gian rất quí. 

Nhà vua ngừng nói, đám đông chen chúc chung quanh ngài và từ khắp 

phía nổi lên những tiếng hoan hô nhiệt liệt. 

Đứng ở phía sau, Ilia Andreievitch không nghe thấy gì cả, cái gì cũng 

hiểu theo ý mình, nghẹn ngào nói: 

- Phải, không có gì quí bằng lời của Hoàng thượng. 

Từ phòng quí tộc, nhà vua bước qua phòng thương gia, ở trong đó 

khoảng mười phút. Pierre và nhiều người khác nữa thấy ngài bước ra mắt 

rưng rưng vì cảm động; sau người ta hay rằng nhà vua mới bắt đầu nói 

với các thương gia thì nước mắt đã ràn rụa và khi nói hết câu thì giọng 

nghẹn ngào, run run. Ngài bước ra cùng với hai người nữa: một người mà 

Pierre quen biết, mập mạp, trưng thuế rượu mạnh; còn người kia, gầy gò, 

vàng võ, râu lưa thưa, làm thị trưởng. Cả hai đều khóc; ông gầy thì mắt 

rưng rưng còn ông mập thì khóc rưng rức như một em bé và lặp đi lặp lại: 

- Xin Hoàng Thượng cứ lấy cả tính mạng và tài sản của chúng tôi! 

Lúc này Pierre chỉ muốn tỏ cho mọi người thấy rằng chàng không tiếc 

một sự hi sinh nào cả, cái gì cũng coi thường hết. Chàng ân hận lúc nãy 

đã nói những lời có khuynh hướng lập hiến, và bây giờ tìm cách chuộc lại 

lỗi. Thấy bá tước Mamonov cúng cả một trung đoàn, chàng tuyên bố ngay 

với bá tước Rostoptchine rằng chàng sẽ dâng một ngàn dân quân và chịu 

mọi phí tổn về ăn mặc cho họ. 

Lão bá tước Rostov không cầm được lệ khi kể lại chuyện đó cho vợ 

nghe và ông chuẩn y tức thì lời cầu xin của Petia, lại đích thân đi ghi tên 

cho cậu nhập ngũ nữa. 

Hôm sau Hoàng Đế ra đi. Tất cả các quí tộc đã dự buổi họp đó đều cởi 

bỏ phẩm phục, trở về những thói quen hằng ngày hoặc ở nhà hoặc ở câu 

lạc bộ, và ra lệnh cho bọn quản gia lo việc tuyển dân quân, nhưng không 

khỏi càu nhàu, ngạc nhiên rằng sao hôm trước mình đã quyết định như 

vậy. 
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PHẦN THỨ NHÌ 

 

CHƯƠNG I 

 

Napoléon đã khai chiến với Nga vì ông ta không thể không tới Dresde, 

tới đó rồi không thể không chóa mắt vì những danh vọng người ta tặng 

ông, không thể không bận quân phục Ba Lan, không thể thắng nổi những 

quyến rũ kích thích của một buổi sáng tháng sáu1 đẹp trời, và cũng vì ông 

ta không nén nổi cơn giận trước mặt Kourakine và sau đó, trước mặt 

Balachov. 

Alexandre cự tuyệt mọi cuộc thương thuyết vì ông ta tự cho là bị lăng 

nhục. Barclay de Tolly cố cầm quân cho tài để làm trọn nhiệm vụ và được 

tiếng là danh tướng. Rostov xông tới tấn công quân Pháp vì không kìm nổi 

lòng ham phi ngựa trên cánh đồng phẳng. Và vô số cá nhân khác dự vào 

cuộc chiến tranh này cũng hành động theo khí chất riêng của mình, theo 

thói quen, hoàn cảnh sinh hoạt hoặc mục đích riêng của mình. Họ sợ sệt, 

phô trương, hoan hỉ, bất bình, lý luận và tưởng rằng họ biết rõ điều họ 

làm, và làm như vậy vì quyền lợi của họ; sự thực họ chỉ là những công cụ 

của lịch sử mà họ không hay, họ thực hiện một việc mà họ không hiểu ý 

nghĩa, nhưng chúng ta bây giờ hiểu được. Đó là cái số phận không thể 

tránh khỏi của những người hoạt động, địa vị họ càng cao trong xã hội thì 

họ lại càng ít được tự do. 

Những đương sự trong các biến cố năm 1812 đã rời sân khấu từ lâu, 

những quyền lợi đã khiến họ hành động, nay không còn lưu lại dấu vết gì 

nữa, chỉ còn lại những hậu quả lịch sử của thời đó thôi. 

Nhưng nếu chúng ta giả định rằng dân chúng châu Âu thời đó, dưới sự 

lãnh đạo của Napoléon, thế nào cũng PHẢI tiến sâu vào nội địa Nga để bỏ 

thây ở đó thì chúng ta sẽ hiểu được tất cả hành động mâu thuẩn, điên 

khùng, tàn bạo của những kẻ dự cuộc chiến tranh này. 

Trời bắt tất cả những con người đó trong khi đeo đuổi mục đích cá nhân 

của mình phải góp phần vào sự thực hiện một kết quả duy nhất, lớn lao 

mà không một người nào trong bọn họ, kể cả Napoléon và Alexandre, có 

được một chút ý thức về nó. 

Bây giờ chúng ta thấy rõ nguyên nhân làm cho quân Pháp thua trận 

năm 1812. Không ai phủ nhận rằng sở dĩ họ bị tiêu diệt, một mặt là do họ 

tiến vô nội địa Nga trễ quá, không chuẩn bị đủ cho chiến dịch mùa đông; 

 
1 Bản Hazan: tháng bảy. 
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mặt khác do tính cách tàn nhẫn của chiến tranh: họ đốt phá các châu 

thành Nga, gây lòng căm thù của dân chúng Nga. Điều đó ngày nay 

chúng ta cho là hiển nhiên, nhưng hồi đó không ai đoán trước được rằng 

chỉ vì vậy thôi mà một đạo quân tám trăm ngàn người thiện chiến nhất 

thế giới, do một danh tướng có tài nhất chỉ huy mà lại bị tiêu diệt trong sự 

xung đột với quân đội Nga hai lần yếu hơn, từ lính tráng tới tướng lãnh chỉ 

huy đều thiếu kinh nghiệm; không những KHÔNG AI ĐOÁN TRƯỚC ĐƯỢC, 

mà VỀ PHÍA NGA người ta còn ngăn cản cái điều duy nhất có thể cứu được 

nước Nga, còn VỀ PHÍA PHÁP, mặc dầu Napoléon già kinh nghiệm và có 

cái người đời gọi là thiên tài, mà lại cố đem quân vào được Moscou cuối 

mùa hè, nghĩa là thực hiện đúng ngay cái điều nó sẽ làm cho Pháp bị tiêu 

diệt. 

Trong các bộ sử viết về năm 1815, các tác giả Pháp thích nhấn mạnh 

rằng Napoléon cảm thấy nguy cơ trải rộng chiến tuyến ra, nên tìm cơ hội 

để giao chiến, rằng các thống chế của ông khuyên ông nên ngừng lại ở 

Smolensk, và họ đưa ra nhiều luận cứ tương tự để minh chứng rằng quân 

Pháp đã thấy tình hình nguy hiểm. 

Các sử gia Nga còn thích xác nhận hơn nữa rằng ngay từ đầu chiến dịch 

người ta đã có một kế hoạch «chiến tranh Scythe»1, nhử Napoléon vào 

sâu trong nội địa Nga và họ dẫn ra nhiều bút ký, dự án, thư từ ám chỉ kế 

hoạch đó mà người thì gán công dự thảo cho Pfuhl, hoặc cho Toll, kẻ lại 

gán cho một người Pháp nào đó, hoặc cho bản thân Hoàng Đế Alexandre. 

Nhưng về phía Nga cũng như về phía Pháp, ngày nay người ta mới đưa ra 

những ám chỉ về sự tiên đoán đó chỉ là vì biến cố đã xảy ra rồi và xác 

nhận rằng những ám chỉ đó đúng. Nếu biến cố không xảy ra thì những ám 

chỉ đó tất đã bị bỏ quên cũng như cả ngàn ám chỉ và giả thiết khác, rất 

lưu hành đương thời mà sau mới thấy rằng sai bét cả. Mỗi biến cố xảy ra 

bao giờ cũng làm nảy ra rất nhiều giả thiết đến nổi dù sự việc diễn ra 

cách nào thì cũng có những kẻ xác nhận rằng: «Tôi đã đoán trước như 

vậy mà!» Họ quên rằng trong vô số những giả thiết đưa ra đó, có những 

giả thiết hoàn toàn trái ngược nhau. 

Những giả thiết cho rằng Napoléon nhận thấy cái nguy cơ trải rộng trận 

tuyến ra quá, còn các nhà chỉ huy Nga thì muốn nhử quân địch vào sâu 

trong nội địa, rõ ràng là thuộc vào hạng giả thiết kể trên, và các sử gia đã 

phải bóp méo sự thật đi rất nhiều để gán cho Napoléon nhận thức đó, gán 

cho các nhà chỉ huy Nga kế hoạch đó, vì tất cả các sự kiện lịch sử đều trái 

ngược hẳn lại. Sự thực quân Nga đã tận lực kiếm cách ngăn quân Pháp 

ngay từ khi họ mới xâm nhập, chứ suốt chiến dịch có lúc nào muốn nhử 

 
1 Coi chú thích chương II phần I quyển III. Họ có chiến thuật lừa quân địch 

vào sâu nước mình để rồi tiêu diệt. 
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quân Pháp vào sâu nội địa đâu. Còn Napoléon đã không ngại sự trải rộng 

chiến tuyến mà hễ tiến thêm được bước nào là vui bước đó, coi như là 

một thắng lợi, và chỉ lơ là kiếm cơ hội giao chiến, khác hẳn những chiến 

dịch trước của ông. 

Ngay từ đầu chiến dịch, quân đội của ta đã bị cắt làm đôi và chúng ta 

chỉ tìm cách nối họ lại: nếu là rút lui để nhử quân thù vào nội địa thì cần 

gì phải nối lại như vậy, ích lợi gì đâu? Sở dĩ nhà vua ở cạnh quân đội là để 

cổ võ sĩ tốt bảo vệ từng tấc đất, chứ đâu phải để rút lui. Người ta xây cất 

trại Drissa rộng mênh mông theo kế hoạch của Pfuhl rõ ràng để cố giữ 

điểm đó, và cứ mỗi lần rút lui là vua Alexandre đã khiển trách các vị tổng 

tư lệnh. Nhà vua không thể quan niệm được rằng thành Moscou bị đốt, 

ngay đến Smolensk cũng không để cho địch vô nữa, vì khi hai đạo quân 

đã gặp được nhau, ông bất bình vì Smolensk đã bị chiếm, bị đốt cháy mà 

chẳng có một trận đánh toàn diện nào ở dưới chân thành cả. 

Nhà vua, các tướng lãnh Nga và toàn dân Nga, hết thảy đều đau lòng 

thấy địch tiến vào nội địa mà quân của ta cứ lùi hoài. 

Napoléon, sau khi đã cắt đôi quân ta, mỗi ngày tiến một sâu thêm, và 

bỏ lỡ nhiều cơ hội để giao chiến. Tháng tám ông ta ở Smolensk và chỉ 

muốn tiếp tục tiến sâu hơn nữa, và ngày nay ta thấy rằng như vậy hiển 

nhiên là tai hại cho ông. 

Các sự kiện đã chứng minh một cách không chối cãi được rằng 

Napoléon không thấy trước cái nguy cơ tiến về phía Moscou, còn 

Alexandre và các tướng lãnh của ông đã chẳng nhử cho Napoléon vô mà 

chỉ tìm cách ngăn lại. Vậy là biến cố đã xảy ra không phải do một kế 

hoạch nào đó (vì không ai ngờ được rằng việc có thể xảy ra như vậy) mà 

do sự kết hợp rất phức tạp biết bao âm mưu, tham vọng, ý muốn của các 

người tham dự cuộc chiến mà không đoán được cái gì sẽ xảy ra, và chính 

sự kết hợp đó đã là sự kiện duy nhất cứu được nước Nga. Mọi việc ngẫu 

nhiên xảy ra cả. Ngay hồi đầu chiến dịch, quân đội của ta đã bị cắt làm 

hai. Chúng ta rán hợp nhất họ lại với mục đích rõ rệt là để giao chiến và 

chặn quân địch; trong sự toan tính đó, chúng ta vừa tránh đụng đầu với 

những quân đội mạnh hơn ta gấp bội, vừa buộc lòng phải rút lui theo một 

góc nhọn mà làm cho quân Pháp tới Smolensk. Nhưng bảo rằng chúng ta 

rút lui theo một góc nhọn thì cũng chưa đủ, vì quân Pháp như đóng nêm 

vào giữa hai đạo quân của ta, thành thử góc nhọn đó càng thêm nhọn; lại 

thêm, Bagration, tư lệnh đạo quân thứ hai, phải ở dưới quyền Barclay de 

Tolly, một người Đức1 rất thất nhân tâm, căm ghét ông ta, nên tìm cách 

trì hoãn sự kết hợp hai đạo quân để khỏi bị ông ta chỉ huy, do đó mà quân 

 
1 Barclay chính là người Tô Cách Lan; hồi đó người Nga dùng danh từ Đức để 

trỏ chung các người ngoại quốc. 
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ta rút càng mau và xa hơn. Nhà chỉ huy quân sự nào thì cũng nhắm trước 

hết việc nối lại hai đạo quân đã bị cắt, mà Bagration cố trì hoãn việc đó, 

có lẽ là vì ông ngại rằng như vậy đạo quân của ông sẽ lâm nguy, tốt hơn 

là rút lui hơn nữa về phía trái và phía nam để quấy rối cạnh sườn và sau 

lưng quân địch và đồng thời có thể bổ sung quân đội của mình ở Ukraine; 

nhưng cũng có thể rằng ông đã nghĩ ra được chiến thuật đó để khỏi phải 

thuộc quyền Barclay, cấp bậc nhỏ hơn ông mà ông ghét cay ghét đắng. 

Nhà vua ở bên quân đội để cổ võ chiến sĩ, nhưng chính vì sự có mặt đó, 

sự do dự trong việc quyết định, số cố vấn quá đông, mỗi người một kế 

hoạch, mà sức chiến đấu của đạo quân thứ nhất bị trở ngại và bắt buộc 

họ phải rút lui. 

Người ta tính dừng lại ở trại Drissa nhưng Paulucci vốn ngấp nghé chức 

tổng tư lệnh, do cương quyết gây được ảnh hưởng tới Alexandre, mà kế 

hoạch của Pfuhl bị hủy bỏ và mọi công việc giao cả cho Barclay. Nhưng 

ông này không được tín nhiệm nên người ta hạn chế quyền của ông lại. 

Do sự hoang mang, phân tán đó, do sự thất nhân tâm của viên tổng tư 

lệnh Đức mà một mặt phát sinh ra tâm trạng do dự, không chịu giao 

chiến (nếu hai đạo quân đã được tập hợp lại và do một người khác chỉ huy 

chứ không phải Barclay, thì đã có giao chiến rồi); mặt khác phát sinh lòng 

phẫn khái mỗi lúc mỗi tăng đối với người ngoại quốc và tinh thần quốc gia 

nổi lên mạnh mẽ. 

Cuối cùng nhà vua rời quân đội. Chỉ có mỗi một cách giải thích có thể 

chấp nhận được là nhà vua sở dĩ hành động như vậy để cổ võ tinh thần 

nhân dân ở hai thủ đô mà xúc tiến một cuộc toàn dân kháng địch. Sự thực 

là việc ông về Moscou làm cho sức mạnh của quân đội Nga tăng lên gấp 

ba. 

Nhà vua rời khỏi quân đội để cho viên tổng tư lệnh được tự do hành 

động và người ta mong sẽ có những quyết định cương quyết hơn; nhưng 

ngược lại, tình hình bộ tư lệnh thêm rắc rối và mỗi ngày mỗi suy nhược. 

Bennigsen và vị đại hầu tước1 với cả một đoàn tướng phụ tá đông như bầy 

ong, còn ở lại quân đội để kiểm soát và thúc giục viên tổng tư lệnh; 

Barclay thấy mình bị những «cặp mắt của Hoàng Thượng» đó dòm ngó 

quá, càng mất tự do nên lại càng phải thận trọng và tránh giao chiến. 

Barclay luôn luôn phải đề phòng, mà hoàng đệ ngờ ông ta là phản bội, 

đòi mở một trận đánh toàn diện. Lubomirski, Branicki, Wlocki, và mấy 

người nữa thổi phồng tin đồn đó lên tới nỗi Barclay phải lấy cớ là trình 

giấy giấy tờ lên nhà vua để phái các tướng phụ tá Ba Lan đi Pétersbourg, 

rồi công khai chống lại Bennigsen và đại hầu tước. 
 

1 Tức hoàng đệ. 
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Cuối cùng, mặc dầu Bagration không muốn, hai đạo quân cũng tập hợp 

nhau lại ở Smolensk. 

Bagration ngồi xe tới nhà Barclay. Ông này ngực đeo đai xéo, bước ra 

đón và báo cáo tình hình với Bagration, vị tướng cấp cao hơn mình. 

Bagration tỏ ra đại độ, chịu phục tùng Barclay nhưng càng bất đồng ý 

kiến với ông ta hơn nữa, báo cáo trực tiếp với nhà vua theo lệnh của nhà 

vua. Ông viết cho Araktcheiev: «Xin Hoàng Thượng đại xá cho tôi, tôi 

không sao cộng tác với ông «thượng thư»1 được. Xin Ngài làm ơn phái tôi 

đi đâu thì đi, dù để chỉ huy một trung đoàn cũng được, chứ tôi không ở 

đây được đâu. Cả tổng hành dinh đầy những người Đức, đến nỗi không 

một người Nga nào sống nổi ở đây được, mà lại chẳng được việc gì2. Trước 

kia tôi tưởng được phụng sự Hoàng Đế và tổ quốc, bây giờ thấy rằng chỉ 

phục vụ Barclay thôi. Xin thú thực với Ngài rằng tôi không chịu được điều 

đó.» Cả cái bầy Bracnicki, Wintzingerode vân vân càng làm cho mối bất 

hòa giữa các tướng lãnh thêm kịch liệt mà sự thống nhất chỉ huy thành 

một ảo tưởng. Người ta chuẩn bị để tấn công quân Pháp trước thành 

Smolensk. Người ta phái một viên tướng đi quan sát địa thế. Viên tướng 

đó ghét Barclay, lại nhà một bạn chỉ huy quân đoàn, ở chơi cả ngày với 

bạn rồi trở về, phê phán từng điểm một cái trận địa mà ông ta không hề 

thấy. 

Trong khi người ta tranh biện, âm mưu với nhau về chiến trường tương 

lai đó, trong khi người ta đi tìm quân Pháp và lầm về vị trí của chúng thì 

chúng thình lình đánh bổ vào sư đoàn Neverovski rồi tiến tới sát chân 

thành Smolensk. 

Để bảo vệ đường giao thông, chúng ta đành phải giao chiến ở 

Smolensk. Cả hai bên đều có cả ngàn người tử trận. 

Và Smolensk bị bỏ rơi, trái hẳn với ý của nhà vua và của toàn dân. 

Chính nhân dân bị viên tỉnh trường đánh lừa, đốt cháy Smolensk; nhà cửa 

ra tro, bị phá sản, họ tới Moscou, chỉ nghĩ đến những tổn thất của họ và 

càng khơi thêm lòng căm thù quân địch, nêu một tấm gương sáng cho các 

người Nga khác. Quân thù tiếp tục tiến, ta tiếp tục lùi và như vậy mà gây 

tình trạng nguy hại cho Napoléon. 

 

CHƯƠNG II 

 

André đi hôm trước thì hôm sau lão công tước Nicolas Andreievitch cho 

 
1 Trỏ Barclay. 
2 Bản Gallimard: cứ loạn lên thôi. 
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kêu cô Maria vô, bảo: 

- Thế là cô hả lòng hả dạ nhé: cô đã làm cho cha con tôi xích mích với 

nhau! Có chỉ muốn có vậy thôi mà. Cô hả lòng hả dạ rồi nhé!... Còn tôi thì 

tôi đau xót trong lòng, đau xót lắm... tôi già và yếu... Mà cô thỏa 

nguyện... Mừng đi cô... vui mừng đi... 

Rồi suốt một tuần, cô Maria không thấy mặt cha nữa. Ông cụ đau, 

không ra khỏi phòng làm việc. Cô rất đỗi ngạc nhiên rằng cha cô không 

cho cả cô Bourienne vô và chỉ bằng lòng cho Tikhon săn sóc mình thôi. 

Tám ngày sau, cụ trở lại cuộc sống cũ, lại hăng hái xây cất, trồng trọt, 

nhưng thay đổi hẳn thái độ với cô Bourienne. Trước mặt con gái, cụ làm 

ra cái vẻ, cái giọng lạnh nhạt như muốn bảo: «Mầy thấy không, mày bịa 

đặt đủ điều, nói xấu tao với anh mày về thái độ của tao với cái con Pháp 

đó, để nó xích mích với tao; nhưng mày thấy đấy, tao đâu có cần mày, 

đâu có cần con Pháp đó.» 

Cô Maria bỏ ra nửa ngày để săn sóc bé Nicolas, coi chừng sự học cho 

nó, đích thân dạy nó học tiếng Nga và học đờn, và chuyện trò với 

Dessalles; còn nửa ngày kia thì cô đọc sách, nói chuyện với u già, với các 

«người của Chúa» thỉnh thoảng vẫn lén đi cửa sau vào thăm cô. 

Về chiến tranh, cô cũng nghĩ như mọi phụ nữ khác. Cô lo cho anh 

đương ở mặt trận, cô nguyền rủa sự tàn bạo của con người, không sao 

hiểu được họ tàn sát lẫn nhau để làm gì vậy; nhưng cô không nhận được 

sự quan trọng của chiến tranh này mà cô cho rằng cũng như các chiến 

tranh trước thôi. Dessalles thường nói chuyện với cô, rất chú ý theo dõi 

tình hình chiến sự, rán giảng cho cô hiểu quan điểm của ông ta; các 

«người của Chúa» cũng mỗi người một cách, kể lại cho cô nghe những tin 

đồn trong dân gian về sự xuất hiện của tên Quỉ vương phản Chúa; sau 

cùng cô Julie, bây giờ là công tước phu nhân Droubetzkoi, cũng lại tiếp tục 

thư từ với cô, từ Moscou gởi về cho cô những bức đầy một tình yêu nước 

nhiệt liệt: 

«Em viết cho chị bằng tiếng Nga vì em thù tất cả bọn Pháp, cả ngôn 

ngữ của họ nữa, em không thể nào nghe nói... Ở Moscou mọi người đều 

say sưa ngưỡng mộ Hoàng Đế yêu quí của chúng ta. 

«Tội nghiệp, nhà em phải chịu đói khổ và mọi nỗi bực bội trong các 

quán Do Thái dơ dáy; nhưng những tin tức em nhận được chỉ làm cho em 

thêm hăng hái. 

«Chắc chị đã được nghe kể hành động dũng cảm của Raievski rồi chứ? 

Ông ta ôm hôn hai đứa con trai và bảo chúng: «Chúng ta sẽ chết với 
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chúng1 nhưng không khi nào chúng ta chịu lùi!» Mà quả thực, mặc dầu 

địch mạnh gấp hai, quân ta vẫn không hề nao núng. Ở đây chúng em tìm 

cách tiêu khiển cho qua ngày, nhưng thời buổi chiến tranh thì đành vậy 

chứ biết làm sao! Công tước phu nhân Alina và Sophie suốt ngày lại chơi 

với em; đều là những quả phụ bất hạnh, mặc dầu chồng còn sống, chúng 

em vừa làm xơ vải2 vừa kể những chuyện lý thú với nhau; chỉ có thiếu chị 

đấy thôi...». 

Sở dĩ cô Maria không nhận được sự quan trọng của chiến tranh này 

phần lớn là vì lão công tước không khi nào nhắc tới, làm bộ không biết tới 

nó, và trong bữa ăn, Dessalles có gợi chuyện về nó thì cụ chế giễu ông ta. 

Giọng cụ lúc đó rất bình tĩnh, tự tín tới nỗi cô Maria tưởng thật, không suy 

nghĩ gì nữa. 

Suốt tháng bảy lão công tước tỏ ra rất hoạt động, bận rộn. Cụ sai vẽ 

bản đồ một khu vườn mới và một dãy nhà mới cho gia nhân. Cô Maria chỉ 

lo lắng nhận thấy rằng cha ngủ ít đi và trái với thói quen, mỗi đêm ngủ ở 

một chỗ khác: khi thì bảo kê giường ở hành lang, khi thì cứ để nguyên áo, 

ngủ trên chiếc đi văng trong phòng khách hoặc trong chiếc ghế bành kiểu 

Voltaire; và không phải cô Bourienne mà là đứa nội bộc nhỏ Petrouchka 

đọc sách cho cụ nghe; có đêm cụ lại ngủ trong phòng ăn. 

Ngày mùng một tháng tám, nhận được bức thư thứ nhì của công tước 

André. Trong bức thư thứ nhất nhận được ít lâu sau khi chàng đi, chàng 

kính cẩn xin cha đừng ghét bỏ chàng, tha lỗi cho những lời chàng đã cả 

gan thốt ra. Lão công tước âu yếm hồi âm và từ đó xa hẳn thiếu nữ Pháp. 

Trong bức thứ nhì này viết ở gần Vitebsk, sau khi thành phố đó đã thất 

thủ, André tả sơ sơ chiến dịch vừa qua, kèm theo một bản đô và thêm ít 

lời dự đoán về diễn biến sau này của chiến tranh. André cho cha hay rằng 

ở Lissi-Gori lúc này rất bất tiện vì gần chiến trường và trên con đường 

hành quân; chàng khuyên cha nên dọn lên ở Moscou. 

Cũng hôm đó, trong bữa chiều, Dessalles cho lão công tước hay rằng 

theo tin đồn thì Vitebsk đã bị địch chiếm; lúc dó cụ mới nhớ tới bức thư 

của con trai, bảo cô Maria: 

- Cha mới nhận được thư của công tước André, con đã đọc chưa? 

Cô hốt hoảng, đáp: 

 
1 Theo bản Bibliothèque mondiale. – Bản Gallimard dịch là: Cha sẽ chết với 

chúng... - Còn bản Hagan dịch khác: Ông ta ôm hôn hai đứa con trai và nói: 

«Tôi sẽ chết với chúng...», như vậy có thể hiểu là Raievski nói với người 

khác: Tôi sẽ chết với các con tôi, nhưng không không khi nào chúng tôi chịu 

lùi. 
2 Hồi đó chưa có vải băng. Người ta lấy vài cũ, rút cho xơ ra để quân đội 

băng bó vết thương. 
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- Thưa cha, chưa ạ. 

Cô không biết là thư tới thì làm sao mà có thể đọc nó được. Lão công 

tước bảo: 

- Anh ấy nói về chiến tranh. 

Cụ vẫn có cái nụ cười khinh bỉ như mọi lần, khi nhắc tới vấn đề đó. 

Dessalles nói: 

- Chắc là có nhiều điều thú; công tước chắc là phải biết... 

Cô Bourienne nói thêm: 

- Phải, thú vị lắm... 

Lão công tước bảo cô ta: 

- Cô đi kiếm bức thư đó đi. Nó ở trên cái bàn con, dưới cái chặn giấy ấy. 

Cô Bourienne đã hớn hở chạy đi thì bỗng cụ cau mày, la: 

- Thôi, thôi, Michel Ivanitch đi lấy cho ta. 

Michel Ivanitch đứng dậy, đi về phía phòng làm việc, nhưng vừa ra khỏi 

phòng ăn thì lão công tước đã ngơ ngác, lo lắng, liệng chiếc khăn ăn rồi đi 

theo. 

- Tụi nó có làm được gì đâu; xáo trộn cả lên cho mà coi. 

Trong khi cụ đi ra, nữ công tước Maria, ông Dessalles, cô Bourienne, cả 

cậu bé Nicolas nữa lặng lẽ ngó nhau. Cụ vội vã bước trở ra, theo sau là 

Michel Ivanitch. Cụ cầm bức thư và bản đồ, đặt cả ở bên cạnh, không cho 

ai coi trong bữa ăn. 

Qua phòng khách rồi cụ mới đưa bức thư cho cô Maria, bảo cô đọc 

trong khi cụ trải bản đồ xây cất ở trước mặt. Đọc xong, cô nhìn cha, có ý 

dò hỏi; lão công tước vẫn cúi nhìn bản đồ, có vẻ suy nghĩ lung. 

Dessalles đánh bạo hỏi: 

- Thưa công tước, ngài nghĩ sao về việc đó? 

Như sực tỉnh một giấc mơ nhưng vẫn không ngước mắt lên, lão công 

tước đáp: 

- Ta ư? Ta nghĩ sao ư? 

- Rất có thể chiến trường lan lại gần đây... 

- Ha, ha! Chiến trường! Ta đã nói rồi và ta lặp lại rằng chiến trường ở 

Ba Lan ấy, và không khi nào quân thù qua sông Niémen. 

Dessalles sửng sốt nhìn lão công tước: địch đã tới sông Dnieper rồi mà 
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còn nói tới sông Niémen; nhưng cô Maria không rõ vị trí sông Niémen nên 

tin lời của cha. 

Rồi lão công tước nói thêm, chắc là nghĩ tới chiến tranh 1807 mà cụ 

tưởng đâu như mới đây: 

- Tới khi tuyết tan, chúng sẽ chết đuối hết trong các đầm lầy ở Ba lan 

cho mà coi. Chỉ có chúng mới không thấy như vậy. Đáng lý Bennigsen 

phải tiến vô Phổ sớm hơn mà mọi sự đã biến chuyển một cách khác rồi.1 

Dessalles rụt rè cãi: 

- Nhưng thưa công tước, trong thư có nói tới Vitebsk... 

Ông cụ lằm bằm: 

- Bức thư?... À, phải... phải... phải... 

Mặt cụ bỗng sa sầm xuống. Cụ im lặng một chút rồi bảo: Phải, anh ấy 

bảo rằng tụi Pháp đã bị đánh bại ở gần con sông gì nhỉ? 

Dessalles cúi mặt xuống, khẽ đáp: 

- Thiếu công tước đâu có nói vậy. 

- Anh ấy không viết như vậy ư? Bộ ta bịa chuyện ư? 

Mọi người đều làm thinh một lúc lâu. Bỗng lão công tước ngửng đầu 

lên, trỏ bản đồ, bảo: 

- Ừ... ừ... Này, Michel Ivanitch, sửa đổi ra sao bây giờ, hả? 

Michel Ivanitch tiến lại, lão công tước hỏi han về công việc xây cất, giận 

dữ ngó Maria và Dessalles rồi bước ra. 

Nữ công tước Maria đã để ý thấy Dessalles ngượng nghịu làm thinh và 

ngạc nhiên nhìn cha mình; cô cũng lấy làm lạ rằng ông cụ để quên bức 

thư của André ở trên bàn, nhưng cô không dám hỏi Dessalles tại sao lại 

làm thinh và lúng túng, cô không dám nghĩ tới điều đó nữa. 

Buổi tối, lão công tước sai Michel Ivanitch tới lấy bức thư. Maria đưa thư 

rồi, vẻ ngượng nghịu, hỏi cha mình đương làm gì. 

Kiến trúc sư mỉm cười đáp, giọng kính cẩn nhưng có chút mỉa mai, làm 

cho cô tái mặt: 

- Cụ vẫn tự đầy đọa tấm thân. Dãy nhà mới làm cho cụ lo lắng lắm. Cụ 

đọc sách một lát, và lúc này - ông ta hạ giọng - đương ngồi ở bàn giấy, 

chắc là lo viết chúc thư. 

 
1 Theo bản Hazan và bản Bibliothèque mondiade. – Bản Gallimard dịch khác: 

Chỉ có chúng mới không thấy rằng đáng lý Bennigsen phải tiến vô Phổ sớm 

hơn, mà như mọi sự đã biến chuyển một cách khác rồi. 
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Cô Maria hỏi: 

- Hình như cha tôi tính sai Alpatitch đi Smolensk thì phải? 

- Vâng, đúng vậy, và Alpatitch đợi lệnh của cụ từ nãy tới giờ rồi. 

 

CHƯƠNG III 

 

Michel Ivanitch đem bức thư trở vô thấy lão công tước ngồi trước bàn 

giấy để ngỏ1 mắt đeo kính, trán đeo một cái che ánh sáng, như cái chụp 

đèn. Dưới ánh sáng mấy ngọn nến, cụ đọc những giấy tờ mà cụ cầm ở 

tay, đưa ra khá xa, điệu bộ long trọng lắm: những giấy tờ đó là tập chép 

«những nhận xét» của cụ, như cụ nói, mà cụ muốn trình lên nhà vua sau 

khi chết. Bây giờ đọc lại, nhớ cái hồi xưa mình viết, cụ rưng rưng nước 

mắt. 

Cụ đỡ bức thư, bỏ vào túi, sắp đặt lại giấy má rồi cất tiếng gọi Alpatitch 

từ nãy vẫn đứng đợi ở cửa. 

Cụ đã ghi trên một mảnh giấy những thứ cần phải mua ở Smolensk, và 

vừa đi đi lại lại trong phòng cụ vừa dặn dò Alpatitch. 

- Trước hết là giấy viết thư, mày nghe không, tám xấp; mẫu đây, mép 

thếp vàng, phải y hệt mẫu; rồi mua sơn, khằn để gắn phong bì, theo bản 

liệt kê của Michel Ivanitch. 

Vừa đi đi lại lại cụ vừa coi bản liệt kê. 

- Rồi mày trao tận tay tỉnh trưởng bức thư về những bút ký của ta. 

Còn phải mua chốt cho các cửa dãy nhà mới nữa, đúng theo kiểu mà 

lão công tước đã chế tạo; và thêm một cái hộp bìa đặc biệt để đựng di 

chúc. 

Cụ dặn dò đã trên hai giờ rồi mà vẫn chưa cho Alpatitch đi. Sau cùng cụ 

ngồi xuống, suy nghĩ, nhắm mắt và ngủ gục. Alpatitch khẽ cử động. 

- Thôi được, đi đi, nếu ta cần gì thêm nữa, sẽ cho hay. 

Alpatitch đi ra. Lão công tước trở về bàn viết, ngó qua mặt bàn, sờ 

soạng các giấy tờ rồi khép nó lại, qua bàn lớn để viết thư cho tỉnh trưởng. 

Khi cụ gắn phong bì lại rồi, đứng dậy thì đêm đã khuya. Cụ buồn ngủ 

nhưng biết rằng hễ nằm xuống thì lại ngủ không được vì lan man nghĩ tới 

chuyện buồn này, chuyện buồn khác. Cụ gọi Tikhon và cùng với chú ta đi 

tìm trong mấy căn phòng, xét kỹ từng góc một xem có chỗ nào kê giường 

 
1 Một thứ tủ có cánh cửa khi hạ xuống thì dùng làm bàn viết. 
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được không. 

Không có chỗ nào vừa ý cả. Cụ sợ nhất cái đi văng trước vẫn ngủ, có lẽ 

vì nhớ lại những đêm trằn trọc ghê gớm khi nằm ở đó. Sau cùng cụ lựa 

một xó trong phòng bu-đoa, sau chiếc cương cầm, vì chưa bao giờ ngủ ở 

đấy. 

Tikhon và một người hầu khiêng giường lại để kê. 

Cụ quát lên: 

- Như vậy không được, không được! 

Cụ đích thân đẩy cái giường ra cách góc phòng độ một tấc, rồi lại đẩy 

nó về chỗ cũ. 

Cụ vừa để Tikhon cởi áo cho mình, vừa nghĩ bụng: 

- Mọi việc xong rồi, bây giờ có thể nằm nghỉ được. 

Cụ nhăn mặt khi gắng sức cởi áo cáp-tăng và quần; sau cùng cụ ngồi 

phịch xuống giường, ngó hai ống chân vàng võ và khô đét của mình một 

cách khinh bỉ. Cụ có vẻ suy nghĩ nhưng sự thực chỉ là do dự khi nhấc chân 

lên mà nằm dài trên giường. Cụ nghĩ thầm: «Ôi! Sao mà khó khăn thế! 

Những đau khổ này sao không mau chấm dứt đi! Không cho tôi đi sớm 

đi!». Lần này có lẽ là lần thứ hai chục ngàn, cụ nghiến răng gắng sức. 

Nhưng vừa đặt mình xuống thì cái giường đã bắt đầu đong đưa, lảo đảo: 

hầu như đêm nào cũng vậy. Mới lim dim cặp mắt được một chút, cụ lại 

mở ra, càu nhàu như bực mình với những kẻ tưởng tượng nào đã quấy rầy 

cụ: 

- Có để yên ta ngủ không, quân trời đánh này?... Nhưng, thử nhớ lại 

xem nào, có một chuyện quan trọng, rất quan trọng mình tính để lúc đi 

nằm sẽ nghĩ, chuyện gì đây? Mua chốt cửa? Không, việc đó đã dặn nó 

rồi... Nhớ là một chuyện gì ở trong phòng khách... Nữ công tước Maria có 

nói câu gì lẩn thẩn không? Hay thằng ngu ngốc Dessalles đã kể lể cái gì? 

Cái gì ở trong túi mình? Không nhớ ra được nữa... Tikhon, mày có nhớ, 

trong bữa ăn, họ nói gì không? 

- Thưa, nói về công tước Michel... 

Ông cụ đập tay lên bàn, hét: 

- Thôi, im. Ta nhớ rồi. Bức thư của công tước André. Nữ công tước 

Maria đọc thư cho ta nghe. Dessalles đã nói cái gì về Vitebsk. Bây giờ ta 

phải xem thư mới được. 

Cụ bảo đem bức thư lại, kéo xích chiếc bàn con lại, trên đó đặt một li 

nước chanh, một cây nến hình xoắn, đeo kính lên và bắt đầu đọc. Và mãi 

tới lúc đó, trong cảnh khuya tĩnh mịch, trong ánh sáng yếu ớt của cây 
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nến, dưới cái chụp xanh, cụ mới đột nhiên hiểu sự quan trọng của những 

tin tức trong bức thư. 

- Quân Pháp đã tới Vitebsk rồi, chỉ còn bốn chặng nữa là chúng có thể 

tới Smolensk được; không biết chừng chúng hiện đương ở Smolensk rồi 

nữa. Tikhon! - Tikhon giật mình nhỏm dậy. - Thôi, khỏi... 

Lão công tước đặt bức thư dưới giá đèn rồi nhắm mắt. Cụ thấy lại con 

sông Danube một buổi trưa rực rỡ, thấy đám lau, trại quân Nga và bản 

thân cụ, hồi đó còn là một viên tướng trẻ, mặt không có một vết nhăn, 

lanh lẹ, vui vẻ, da dẻ tươi tắn, bước vào cái trướng trang hoàng của 

Potemkine, và bỗng lòng ghen tuông viên sủng thần đó lại sùng sục trong 

lòng cụ, cũng vẫn chua xót như xưa. Cụ nhớ lại những lời hai người nói 

với nhau trong buổi gặp gỡ đầu tiên đó. Rồi cụ thấy rõ trước mắt hình ảnh 

một người đàn bà thâm thấp, đẫy đà, mặt đầy đặn, nước da vàng - tức 

Hoàng Thái Hậu - thấy người đó mỉm cười, ân cần tiếp đãi mình; cụ lại 

nhớ cũng khuôn mặt đó trên linh cữu, nhớ cuộc đấu khẩu với Zoubov, 

trước quan tài, về cái quyền được hôn tay Ngài. 

«A! ước gì mình được trở về thời đó, ước gì hiện tại chấm dứt mau mau 

đi, để mình được yên thân!» 

 

CHƯƠNG IV 

 

Lissi-Gori, điền trang của công tước Nicolas Andreievitch ở cách 

Smolensk sáu mươi dặm về phía tây và cách con đường đi Moscou ba 

dặm. 

Trong khi công tước dặn dò Alpatitch, thì Dessalles xin phép được gặp 

mặt cô Maria và trình bày với cô rằng lão công tưác suy yếu, không nghĩ 

gì tới biện pháp để bảo vệ an ninh cho cả nhà, mà trong thư, công tước 

André lại cho hay rằng ở Lissi-Gori có thể nguy hiểm, vậy ông ta kính cẩn 

xin nữ công tước hỏi thăm quan tỉnh trưởng tình hình thực sự ra sao, ở lại 

thôn quê có nguy hiểm gì không. Dessalles viết bức thư, đưa cho cô Maria 

ký rồi giao cho Alpatitch bảo phải đưa tận tay viên tỉnh trường và nếu có 

gì nguy hiểm thì phải về ngay. 

Alpatitch đội chiếc mũ bằng lông hải li trắng (của lão công tước cho), 

cầm cây can y như lão công tước, sửa soạn lên ngồi một chiếc xe nhỏ, 

mui da, thắng ba con ngựa đốm mạnh mẽ. 

Người ta đã cột chặt chiếc chuông nhỏ và lấy giấy bao mấy cái lục lạc. 

Lão công tước không cho phép ai được dùng những thứ đó trong điền 

trang của mình; nhưng đi đường trường Alpatitch thích nghe những tiếng 
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đó. Những người thân thuộc của lão ta, người giữ sổ, chú thư ký, chị nấu 

bếp, người phụ bếp, hai mụ già, một thằng nhỏ sai vặt, mấy người đánh 

xe và nhiều gia nhân khác, tiễn lão lên đường. 

Con gái của lão đã đặt mấy chiếc nệm, mấy chiếc gối nhồi lông, bọc vải 

hoa ở chỗ ngồi và chỗ dựa của lão. Bà em vợ già lén dúi vào đó một gói 

nhỏ. Một người đánh xe xóc nách đỡ lão lên xe. 

Lão lằm bằm, bắt chước giọng của chủ: 

- Chà, chà, rõ lắm chuyện, bọn đàn bà! Khéo bày đặt! 

Rồi vừa hổn hển, vừa càu nhàu, lão ngồi lên xe. 

Sau khi đã dặn dò lần cuối cùng về những công việc còn dở dang, lão 

lột mũ, để hở chiếc đầu hói, và lần này không bắt chước chủ nữa, lão làm 

dấu thánh giá ba lần. 

Vợ lão lo ngại vì những tin đồn rằng quân Pháp đã gần tới, nên lớn 

tiếng dặn lão: 

- Nếu có xảy ra cái gì... thì ông về ngay đấy nhé, ông Iakov Alpatitch. 

Ông thương hại chúng tôi với, tội nghiệp. 

Alpatitch lẩm bẩm khi xe bắt đầu chạy: 

- Bọn đàn bà! Rõ lắm chuyện! 

Dọc đường, lão đưa mắt ngó những đám loã mạch đã vàng, những đám 

kiều mạch xanh tốt, hoặc những đám ruộng đen mới bắt đầu cầy. Lão 

ngắm nghía những ruộng lúa mùa xuân mơn mởn, những đám lõa mạch 

có nơi đã bắt đầu gặt, nghĩ tới lúc gieo giống, tới mùa gạt sắp tới, và 

nhẩm xem có quên lời dặn nào của chủ không. 

Lão cho ngựa nghỉ hai lần để ăn, và tối ngày mùng bốn tháng tám tới 

thành phố. 

Trên đường, lão đã gặp và vượt mấy đoàn xe tải và mấy đoàn quân. Tới 

gần Smolensk, lão nghe có tiếng súng ở xa xa, nhưng không để ý tới 

mấy, mà rất chú ý tới một ruộng kiều mạch tươi tốt, trên đó quân lính đã 

hạ trại và đương cắt lúa, chắc là để cho ngựa ăn. Nhưng rồi lão cũng quên 

ngay đi vì mải nghĩ tới công việc trong chuyến đi này. Đã trên ba chục 

năm rồi, Alpatitch chỉ lo hầu hạ chủ, ngoài ra không biết gì cả. Cái gì 

không liên quan tới sự thực hiện mệnh lệnh của chủ thì lão không để ý tới, 

coi như không có nữa. 

Tối hôm đó, lão ghé cái quán của một người trước kia làm nghề gác 

cổng, tên là Ferapontov, ở ngoại ô Gaticha, bên kia sông Dniéper. Đã ba 
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chục năm nay, tới Smolensk, lão vẫn quen ghé đó. Ba chục1 năm trước, 

nghe lời lão, Ferapontov đã mua một khu rừng nhỏ của lão công tước rồi 

làm ăn, buôn bán và bây giờ có được một căn nhà, một cái quán và một 

cửa hàng bột. Chú ta mập mạp, bụng bự, khoảng ngũ tuần2, tóc đen, mặt 

đỏ, môi dày, mũi sư tử, có những u nhỏ ở trên cặp lông mày rặm. 

Tối đó chú ta bận chiếc gi-lê, cài ra ngoài chiếc áo sơ mi bằng vải hoa, 

đứng trong cửa hàng ngó ra ngoài đường, thấy Alpatitch, liền bước ra 

chào đón: 

- Chào bác Iakov Alpatitch. Thiên hạ rời khỏi thành phố cả rồi mà bác 

lại tới. 

- Họ rời khỏi rồi ư? Tại sao vậy? 

- Bọn ngu xuẩn ấy mà! Họ sợ quân Pháp. 

- Ối, chuyện đàn bà! 

- Ấy, tôi cũng nghĩ vậy, bác Iakov Alpatitch ạ. Một khi ở trên đã ban 

lệnh không cho chúng vô thì còn sợ cái gì nữa; phải không bác?... Bây giờ 

người ta đòi tới ba rúp một xe độc mã, thật là táng tận lương tâm! 

Iakov Alpatitch lơ đãng nghe. Lão bảo đem ấm lò tới, dặn cho ngựa ăn, 

rồi sau khi uống trà, lão đi ngủ. 

Suốt đêm đó, quân đội nườm nượp kéo qua trước cửa quán. Hôm sau 

Alpatitch bận bộ quần áo tốt rồi đi công chuyện. Buổi sáng đó trời nắng, 

mới tám giờ mà đã nóng nực. Alpatitch nghĩ bụng: «Trời này mà gặt thì 

tuyệt». 

Có tiếng súng trường nổ dòn dã và từ tám giờ thêm nhiều loạt đại bác. 

Đường phố chật ních lính tráng và dân chúng vội vã nhưng xe ngựa chở 

khách vẫn qua lại, các cửa hàng vẫn mở như mọi ngày, và trong nhà thờ 

người ta vẫn làm lễ. Alpatitch ghé mấy cửa hàng, lại các công sở, tới bưu 

điện; đâu đâu cũng nghe người ta bàn tán về chiến tranh, về chuyện quân 

địch tấn công thành phố; mọi người đều hỏi nhau nên tính sao bây giờ và 

ai cũng cũng rán nói cho người bên cạnh yên tâm. 

Trước dinh viên tỉnh trưởng, Alpatitch thấy vô số người; một tốp lính 

cô-dác đứng chung quanh chiếc xe mui kín của tỉnh trưởng. Bước lên 

thềm lão gặp hai nhà quí tộc thôn quê trong đó có một người quen, trước 

kia làm cảnh sát trưởng trong hạt. Người đó hăng hái nói: 

- Đâu phải là chuyện đùa! Kẻ nào chỉ có một thân một mình thì còn 

 
1 Bản Hazan: mười hai. 
2 Bản Hazan: tứ tuần: sai vì nếu vậy thì Ferapontov làm chủ quán từ hồi 10 

tuổi? 
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khá, nếu có gặp điều bất hạnh gì thì mình kẻ đó chịu! Nhưng một gia đình 

mười ba người, lại còn của cải, đồ đạc nữa chứ... Tướng với tá gì mà như 

vậy? Biện pháp của họ hay quá, rồi đây chúng mình chết hết... Tụi ăn 

cướp đó, phải treo cổ chúng mới được! 

Người kia bảo: 

- Bình tĩnh lại mà, người ta nghe thấy đấy. 

- Muốn nghe thì cứ nghe, tôi cần quái gì! - Ông ta la lớn: Chúng ta là 

người chứ đâu phải là chó! - Quay lại, ông ta thấy Alpatitch: Ủa, Iakov 

Alpatitch, ra đây làm gì đó? 

Alpatitch ưỡn ngực, ra vẻ kiêu hãnh, một tay đút dưới vạt áo ngoài - 

mỗi khi nói đến chủ thì lão luôn luôn có bộ tịch đó - rồi đáp: 

- Cụ lớn sai tôi đến gặp quan tỉnh trưởng... Cụ lớn đã có lòng giao cho 

tôi việc hỏi tin tức về tình hình. 

Ông quí tộc đó la lớn: 

- Tình với hình! Đẹp lắm đấy! Họ làm ăn cách nào mà chẳng còn lấy 

một chiếc xe tải, chẳng còn cái quái gì cả... 

Ông ta trỏ tay về phía có tiếng súng trường, nói tiếp: Đó, có nghe thấy 

không? Các ông ấy làm ăn như vậy, chúng mình chết cả nút cho mà 

coi!... Quân ăn cướp! 

Ông ta vừa nói vừa bước xuống thềm. 

Alpatitch lắc đầu, bước lên cầu thang. Trong phòng đợi, thương gia, đàn 

bà, công chức lặng lẽ đưa mắt ngó nhau. Cửa phòng giấy mở ra: mọi 

người đứng cả dậy, bước tới. Một công chức từ trong phòng vội vàng bước 

ra, nói vài câu với một thương gia, gọi một nhân viên to béo cổ đeo huy 

chương, bảo đi theo mình, rồi lại biến mất sau cánh cửa, như muốn tránh 

những câu hỏi và những cặp mắt đổ dồn về mình. Alpatitch len tới phía 

trước và khi công chức đó lại xuất hiện, lão một tay đưa cho ông ta hai 

bức thư, còn tay kia đút sau vạt chiếc áo ngoài: 

- Thư của đại tướng tổng tư lệnh, công tước Bolkonski gởi nam tước 

Asch. 

Giọng của lão long trọng, oai vệ tới nỗi viên công chức phải quay lại và 

nhận hai bức thư. 

Một lát sau, viên tỉnh trưởng tiếp Alpatitch và lúng túng1 nói với lão: 

- Anh thưa với công tước và tiểu thư rằng tôi không biết tin tức gì hết; 

tôi chỉ làm theo lệnh trên... Ông ta chìa một tờ giấy ra: Anh coi, mệnh 

 
1 Bản Hazan: hấp tấp. 



105 

 

lệnh đây này. Với lại, công tước đau ốm thì tôi khuyên công tước nên đi 

Moscou. Tôi cũng đi ngay bây giờ đây. Anh thưa với công tước... 

Viên tỉnh trưởng chưa nói hết câu thì một sĩ quan mồ hôi nhễ nhại, 

người đầy bụi, chạy xồng xộc vô phòng nói tiếng Pháp, báo một tin gì đó 

làm cho viên tỉnh trưởng hoảng hốt, tái mặt đi, hất hàm bảo Alpatitch ra, 

rồi bắt đầu hỏi viên sĩ quan. 

Bao nhiêu cặp mắt dò hỏi, nóng nảy, lo lắng, sợ sệt đổ dồn cả về phía 

Alpatitch khi lão ở trong phòng giấy bước ra. Lão bất giác để ý tới những 

tiếng súng trường nổ ở gần, mỗi lúc một nhiều, và vội vàng trở về quán 

trọ. Tờ giấy viên tỉnh trưởng đưa cho lão có những hàng chữ này: 

«Bản chức cam đoan với ngài rằng thành phố Smolensk không gặp điều 

gì nguy hiểm đâu và không có lý do gì để tin rằng nó sẽ bị uy hiếp. Một 

bên là công tước Bagration, một bên là bản chức, hai bên chúng tôi đều 

tiến quân để hai đạo quân gặp nhau ngày 22 tháng này trước Smolensk 

và hai đạo quân cùng hợp lực mà bảo vệ đồng bào trong tỉnh ở dưới 

quyền cai trị của ngài cho tới khi những cố gắng của chúng tôi buộc quân 

thù phải rút lui hoặc những hàng quân dũng cảm của chúng tôi gục xuống 

cho tới người cuối cùng. Như vậy ngài hoàn toàn có quyền báo cho dân 

chúng Smolensk để họ an tâm vì đã có hai đạo quân anh dũng như vậy 

thì người ta có thể tin chắc rằng sẽ thắng.» (Nhật lệnh của Barclay de 

Tolly gởi viên tỉnh trưởng Smolensk, nam tước Asch, 1812) 

Dân chúng lo lắng chen chúc nhau ở đường phố. 

Những chiếc xe vận tải chở đầy đĩa chén, ghế, rương từ trong các cổng 

kéo ra. Trước căn nhà kề cái quán của Ferapontov cũng có một chiếc xe 

tải đương đậu; đàn bà từ biệt nhau, la khóc, kể lể; một con chó sủa ăng 

ẳng quẩn chân mấy con ngựa. 

Alpatitch hấp tấp hơn ngày thường, bước vô sân, đi thẳng lại chuồng 

ngựa nơi lão gởi xe và ngựa. Lão đánh thức người đánh xe, bảo thắng 

ngựa rồi vô nhà. Trong phòng chủ quán có tiếng trẻ khóc, tiếng đàn bà 

nức nở thê thảm và giọng giận dữ, khàn đặc của Ferapontov. Alpatitch 

vừa bước vô phòng áo thì chị bếp cũng chạy vô, kêu oang oác như một 

con gà mái hoảng hốt: 

- Ông ấy đánh bà chủ, đánh bà chủ đến chết mất!... Tội nghiệp, đánh 

thôi là đánh, lôi xềnh xệch đi thế này nè... 

Alpatitch hỏi: 

- Tại sao vậy? 

- Tại bà ấy đòi đi. Đàn bà mà, ai mà không vậy. Bà ấy bảo: «Ông đưa 

tôi đi, đừng để mẹ con tôi chết ở đây; mọi người đi cả rồi, còn đợi gì 
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nữa?» Thế là ông ấy đánh, đánh thôi là đánh, cứ lôi xềnh xệch đi thôi. 

Alpatitch gật đầu như có vẻ tán thành, rồi chẳng muốn biết thêm nữa, 

tiến lại căn phòng đối diện với phòng của chủ quán trong đó lão để những 

đồ vật đã mua về. 

Đúng lúc đó một người đàn bà xanh xao tiều tụy bồng một em bé, khăn 

choàng xổ tung từ trong phòng phóng ra, chạy về phía cầu thang đưa ra 

sân và hét: 

- Quân tàn bạo! quân sát nhân! 

Ferapontov cũng bước ra, thấy Alpatitch, bèn sửa lại chiếc gi-lê, vuốt lại 

mái tóc, ngáp rồi bước theo lão, hỏi: 

- Bác tính đi bây giờ sao? 

Không đáp mà cũng chẳng ngó chú ta nữa, Alpatitch xếp lại các món đã 

mua và hỏi thiếu bao nhiêu tiền trọ. 

- Việc đó rồi sẽ tính sau... Nhưng mà này, bác đã gặp ngài tỉnh trưởng 

chưa? Người ta quyết định ra sao? 

Alpatitch đáp rằng viên tỉnh trưởng không nói gì minh bạch cả. 

- Bác tính công việc làm ăn như của tôi này, làm sao mà dọn đi đâu 

được? Chỉ đi đến Dorogobouje, mà họ đòi mỗi xe bảy rúp; tôi đã bảo quân 

đó táng tận lương tâm mà! Selivanov thế mà may: từ hôm thứ năm hắn 

đã bán được số bột của hắn cho quân đội: chín rúp một bao... Thế nào 

bác cũng đợi uống trà đã chứ? 

Trong khi người ta thắng xe, họ ngồi uống trà với nhau, nói chuyện về 

giá lúa và mùa màng, khen thời tiết hợp với việc gặt hái. 

Ferapontov đã uống ba chén trà rồi, đứng dậy bảo: 

- Tiếng súng nghe như ngưng rồi này. Chắc là quân mình thắng. Người 

ta đã bảo rõ rồi, nhất định không để cho chúng vô. Quân mình mạnh hơn 

chứ, phải không?... Nghe đâu như hôm nọ Matvei Ivanitch Platov đã hất 

chúng xuống sông Marina; người ta bảo trong có một ngày mà tới mười 

tám ngàn đứa trôi sông. 

Alpatitch gom góp các đồ vật đã mua, đưa cho người đánh xe, tính tiền 

với chủ quán. Ở gần cổng có tiếng bánh xe lọc cọc, tiếng chân ngựa lộp 

cộp, tiếng lục lạc leng keng: chiếc xe tam mã từ trong sân đi ra. 

Lúc đó đã xế chiếu, mặt đường, một nửa là bóng rợp một nửa là ánh 

nắng chói chang. Alpatitch ngó qua cửa sổ rồi đi ra. Bỗng ở xa nghe tiếng 

rít kì dị và tức thì đại bác gầm lên, kéo dài ra, làm rung chuyển các cửa 

kính. 
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Alpatitch vừa ra tới đường thì có hai người chạy ngang qua, tiến lại phía 

cầu. Ở khắp phía có tiếng rít lên, tiếng tạc đạn rớt xuống, tiếng pháo đạn 

nổ tung, nhưng dân chúng không chú ý tới những tiếng đó bằng tiếng đại 

bác gầm lên dữ dội ở chung quanh thành thị. Theo lệnh Napoléon, hồi 

năm giờ chiều, một trăm ba mươi họng đại bác nã vào Smolensk. 

Thoạt tiên tạc đạn và pháo đạn rớt xuống chỉ làm cho mọi người ngạc 

nhiên, tò mò, không hiểu là gì cả. Người vợ của Ferapontov từ trước vẫn 

khóc lóc rên rỉ trong nhà kho bỗng im bặt, bồng con ra đứng trân trân ở 

cổng, không nói năng gì cả, ngó đám đông qua lại và lắng tai nghe các 

tiếng động. 

Chị bếp và người bán hàng cũng theo ra. Hết thảy đều ngao ngáo rán 

nhìn theo những tạc đạn bay qua đầu. Ở góc đường, vài người tiến lại, 

hăng hái nói với nhau. Một người bảo: 

- Ghê thật! Nóc nhà, trần nhà tan tành hết. 

Một người khác cười cười: 

- Nó ủi đất lên, như mõm con heo vậy. Khiếp thật. May phúc mà cậu 

nhảy kịp qua một bên, nếu không thì nát ngấu rồi, hả? 

Có người ngăn họ lại hỏi chuyện, họ bảo tạc đạn rớt vào nhà họ, xuýt 

trúng họ. Trong lúc đó, pháo đạn mà tiếng rít ngắn và rùng rợn, tạc đạn 

mà tiếng nghe veo véo, dễ chịu, vẫn tiếp tục bay trên đầu họ, nhưng 

không quả nào rớt xuống gần cả. Alpatitch lên xe. Chủ quán đứng ở cổng 

thấy chị bếp bận cái váy ngắn đỏ, ống tay xắn lên, hai cánh tay trần đong 

đưa1 đương tiến lại phía góc đường để xem người ta nói gì, bèn gọi giật 

lại: 

- Có gì đâu mà dòm với ngó! 

Chị ta vừa mới nói: 

- Trời ơi! thật quá xá! 

thì nghe tiếng chủ quát, vừa chạy về vừa kéo chiếc váy xuống. 

Lại có tiếng rít lên nữa, lần này nghe rất gần rồi giữa đường loé sáng 

lên như có một con chim rớt xuống, có tiếng nổ vang và một đám khói 

làm cho chung quanh mù mịt hết. 

Chủ quán vừa chạy tới cứu chị bếp, vừa quát: 

- Quân sát nhân, sao mà bắn hoài vậy! 

Đúng lúc đó, tiếng đàn bà la khóc vang rền ở khắp phía, đứa bé sợ quá, 

khóc ré lên, một đám người tái mét, im lặng xúm xít chung quanh chị bếp 

 
1 Bản Gallimard: hai tay chống nạnh. 
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mà tiếng rên và tiếng khóc át cả các tiếng khác. 

- Ối, ối, bà con làng nước ơi, làm doan làm phước, đừng để tôi chết. Ối, 

ối, bà con, làng nước ơi! 

Năm phút sau không còn ai ở ngoài đường nữa. Chị bếp bị một mảnh 

đạn, gẫy một chiếc xương sống, người ta khiêng chị vô nhà bếp, Alpatitch, 

người đánh xe của lão, vợ, và con của Ferapontov, người coi chuồng 

ngựa, hết thảy đều núp ở dưới hầm, nghe ngóng. Đại bác không ngớt 

gầm, tạc đạn không ngớt rít, nhưng tiếng gào thét của chị bếp át hết cả. 

Vợ của chủ quán khi thì ru con, dỗ cho nó nín, khi thì rên rĩ thấy ai mới 

bước vô, cũng hỏi chồng mình ở ngoài ra sao. Người bán hàng bảo 

Ferapontov đã theo đám đông tới nhà chờ để rước bức tượng Thánh Mẫu 

hiển linh của Smolensk đi nơi khác. 

Xẩm tối, tiếng đại bác bắt đầu im. Alpatitch ra khỏi hầm rượu, ngừng ở 

bực cửa. Trời lúc trước quang đãng, bây giờ mù mịt những khói; trăng 

thượng tuần ở trên cao như lưỡi liềm rọi qua lớp khói dày, chiếu xuống 

đất một ánh sáng huyền ảo. Sau những tiếng gầm phát từ họng đại bác, 

bây giờ là một cảnh im lặng rùng rợn chỉ còn nghe tiếng chân bước lạo 

xạo, tiếng rên rỉ, gào hét ở xa xa và tiếng nổ lốp đốp của các đám cháy. 

Chị bếp đã thôi rên. Các đám khói đen cuồn cuộn bốc lên lan ra ở bên 

phải, bên trái. Lính tráng bận đủ các quân phục, chạy tán loạn về mọi 

phía, y như một đám kiến vỡ tổ. Có vài tên kéo vô sân của Ferapontov. 

Alpatitch bước ra cổng. Một trung đoàn chen lấn nhau hấp tấp rút lui. Một 

sĩ quan thấy bóng Alpatitch, bảo: 

- Thành phố bị bỏ ngỏ rồi. Đi đi thôi, đi ngay đi. - Rồi ông ta rầy lính 

tráng của mình: Còn tụi mày nữa, đứa nào mò vô sân nhà người ta thì sẽ 

biết tay tao! 

Alpatitch trở vô quán, bảo người đánh xe sửa soạn ra đi. Người nhà 

Ferapontov đánh bạo theo họ ra. Thấy khói và ngọn lửa từ các đám cháy 

bốc lên, vì trời tối nên trông càng rõ, mấy người đàn bà trước kia im lặng 

bây giờ lại gào khóc, rên rĩ, và nhà nọ phụ họa nhà kia, lan ra tới hai đầu 

phố. Ở dưới mái hiên, Alpatitch và người đánh xe tay run run gỡ những 

dây cương và dây thắng mắc vào nhau. 

Khi ra tới đường rồi. Alpatitch thấy trong cái quán bỏ ngỏ của 

Ferapontov mươi người lính đương bô bô nói với nhau, thồn bột mì và hạt 

cây nhật xa1 vào bị. Đúng lúc đó Ferapontov trở về, thấy vậy toan quát 

lên, nhưng rồi bỗng nhiên đưa hai tay lên bứt tóc, cất tiếng cười mà nấc 

lên như khóc: 

 
1 Ta cũng gọi là cây hướng dương (tournesol). 
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- Anh em mang hết đi! Đừng để lại chút gì cho bọn quỉ sứ đó! 

Chú ta vừa hét lên như vậy vừa ôm những bao bột liệng ra ngoài 

đường. 

Vài người lính hoảng hốt, bỏ chạy còn những người kia tiếp tục thồn vô 

cho đầy bị. Thấy Alpatitch, Ferapontov bảo: 

- Thế là tiêu, nước Nga tiểu rồi!... Tôi sắp nổi lửa đốt hết đây. 

Chú ta vừa chạy ra sân, vừa la: Nước Nga tiêu rồi! 

Làn sóng lính tráng chảy qua không ngớt, làm nghẹt cả đường, xe 

Alpatitch không nhích được nữa. Vợ Ferapontov ngồi với các con trên một 

chiếc xe tải, đợi lúc cho xe tiến được. 

Trời đã tối mịt. Trên nên trời lác đác những vì sao, người ta thoáng thấy 

hình bóng mặt trăng sau màn khói. Khi đi xuống phía sông Dniéper, hai 

chiếc xe của Alpatitch và của vợ chủ quán chầm chậm tiến sau đoàn xe 

khác và lính tráng, lại phải ngừng lại ở một ngã tư, gần đó một căn nhà 

và mấy cửa hàng còn đương cháy. Đám cháy đang tàn dần. Ngọn lửa lúc 

thì tắt ngấm trong đảm khói đen, lúc lại bùng lên, chiếu rõ một cách 

huyền ảo vào mặt những người chen chúc nhau ở ngã tư. Có những bóng 

đen đi qua đám lửa; trong tiếng lốp đốp nổ liên hôi, có tiếng người la hét, 

gọi nhau ơi ới. Alpatitch xuống xe, thấy rằng đường còn kẹt lâu, bèn đi vô 

trong ngõ để nhìn đám cháy cho thật gần. Lính tráng qua lại trước đám 

cháy; lão thấy hai người lính với một người bận một chiếc áo khoác bằng 

dạ thô, kéo những xà nhà đã bắt lửa qua một cái sân ở bên; còn những 

người khác thì ôm từng bó cỏ khô. 

Alpatitch lại gần một đám đông trước một cái kho lớn đương cháy ngùn 

ngụt. Bức tường phía sau đã sập, còn các phía kia đều bốc lửa. Nóc bằng 

ván mỏng cũng sắp sập, xà nhà đã bắt lửa; đám người như chờ đợi cho 

nó đổ ụp cả xuống. Alpatitch đứng chung với họ. 

Bỗng có tiếng quen thuộc gọi lão: 

- Alpatitch! 

Nhận ra được tiếng thiếu chủ của mình, lão đáp: 

- Trời! Đại nhân! 

Công tước André bận chiếc áo choàng, cưỡi con ngựa ô, nhìn lão qua 

đầu đám đông: 

- Chú làm gì ở đây? 

- Bẩm... Bẩm... Đại nhân - Lão khóc ròng. Bẩm... Bẩm... Chúng ta vô 

phương cứu thật rồi ư? 
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Công tước André hỏi lại: 

- Làm gì ở đây? 

Ngọn lửa phựt lên, Alpatitch nhìn thấy rõ nét mặt xanh xao mệt mỏi 

của thiếu công tước. Lão kể lại việc mình được sai tới Smolensk và bây giờ 

về thì bị nghẽn đường. Lão hỏi thêm một lần nữa: 

- Đại nhân, vậy là chúng ta chết hết cả sao? 

André làm thinh không đáp, lấy cuốn sổ tay, xé ra một tờ, kê lên đùi, 

viết mấy hàng này bằng bút chì gửi cho em gái: 

«Smolensk bị bỏ ngỏ rồi. Không đầy tám ngày nữa, Lissi-Gori sẽ bị địch 

chiếm. Đi ngay Moscou đi. Nhận được mấy hàng này, phái người ngay tới 

Ousviaje cho anh biết ngày nào khởi hành.» 

Giao miếng giấy đó cho Alpatitch rồi, André dặn miệng lão cách thu xẽp 

ra sao cho cha, em gái, con trai và gia sư rời Lissi-Gori và cách làm thế 

nào để trả lời cho chàng biết ngay. Chưa dặn xong thì một sĩ quan tham 

mưu có người tùy tùng theo sau, phi ngựa tới, hét lớn: 

- Ông là đại tá phải không? - Giọng Đức lơ lớ đó, André nghe quen quen 

- Người ta đốt nhà ở trước mắt ông mà ông đứng ngó đấy à? Thế là nghĩa 

làm sao? Ông sẽ chịu trách nhiệm. 

Sĩ quan đó là Berg bây giờ đã làm tham mưu phó tả dực đoàn bộ binh 

của đạo quân thứ nhất, một «địa vị cao, dễ chịu» như chàng ta nói. 

Công tước André ngó chàng ta, không thèm đáp rồi dặn tiếp Alpatitch: 

- Vậy chú về thưa rằng tôi đợi thư trả lời cho tới mùng mười tháng này 

đấy; nếu đến ngày đó mà không có tin rằng cả nhà rời đi rồi thì tôi sẽ bỏ 

hết mọi việc để về Lissi-Gori đấy. 

Berg nhận ra được công tước André, bảo: 

- Thưa công tước, sở dĩ tôi nói vậy là vì tôi phải thi hành lệnh trên và 

luôn luôn tôi thi hành đúng... Xin công tước thứ lỗi cho. 

Có tiếng rắc rắc trong đám cháy lúc đó đã hạ xuống; khói đen từ nóc 

nhà bốc lên từng cuộn. Bỗng một tiếng rắc rắc rất lớn nổi lên và một đám 

đồ sộ sụp xuống. 

Thấy nóc nhà kho sập, đám đông la lớn: 

- Bu... bùm! Mùi khét của bánh cháy tỏa ra. Ngọn lửa bừng lên, chiếu 

rõ từng nét mặt mệt mỏi nhưng thỏa mãn của đám người đứng coi. 

Người bận áo khoác bằng dạ thô đưa hai tay lên trời, hét: 

- Ngộ quá ta! Cháy rực lên! Ngộ quá, anh em ơi! 
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Có tiếng xì xào: 

- Chính chủ nhà đấy. 

Công tước André hỏi Alpatitch: 

- Sao, chú nghe rõ chưa? Thử lặp lại tôi nghe nào... 

Rồi không để ý tới Berg, vẫn lặng thinh đứng bên, chàng thúc ngựa, đi 

khuất vô trong ngõ. 

 

CHƯƠNG V 

 

Sau khi bỏ ngỏ Smolensk, quân ta tiếp tục rút lui, bị địch truy kích. 

Ngày mùng mười tháng tám, trung đoàn do công tước André chỉ huy tiến 

trên đường cái gần ngã đưa vô Lissi-Gori. Hơn ba tuần lễ nay trời nóng 

nực và khô ráo. Những đám mây lớn ban ngày ùn ùn kéo trên trời nhưng 

buổi chiều tan hết và mặt trời lặn trong đám sương mù đỏ gạch. Chỉ nhờ 

đêm nhiều sương mà mặt đất mát được đôi chút. Lúa mì chưa gặt đứng ủ 

rũ, khô héo và hạt rụng lần lần. Các đầm đều cạn. Đồng cỏ cháy khô, các 

đàn bò không có gì ăn, rống lên vì đói. Chỉ ban đêm, vào rừng, chỗ nào 

còn sương là thấy dễ chịu. Nhưng trên đường cái quân đội đi qua, ngay 

những khúc qua rừng cũng không có chỗ nào mát cả; vì sương thấm hết 

vào đám cát bụi dày1 tới tấc rưỡi. Mới mờ sáng, quân đã bắt đầu đi. Đoàn 

xe tải và pháo binh lặng lẽ tiến, bánh xe ngập tới trục, chân người ngập 

tới mắt cá trong lớp bụi mềm, hâm hấp, ban đêm mà cũng không mát 

được chút nào. Một phần bụi bị chân và bánh xe đè lên, nhào trộn, còn 

phần kia bốc lên thành một đám mây dầy đặc trùm cả quân đội, lọt vào 

mắt, tóc, tai, lỗ mũi, nhất là vào phổi của người và ngựa. Mặt trời càng 

lên cao thì đám mây đó càng dầy thêm đến nổi có thể nhìn thẳng vào mặt 

trời được, thấy như một quả cầu lớn đỏ rực. Không có một ngọn gió, 

không khí im phăng phắc, ngột ngạt; phải lấy mùi xoa bịt mũi và miệng 

mà đi. Hễ qua một làng nào là mọi người đổ xô lại các giếng; tranh giành 

nước, và múc cho tới cạn chỉ còn trơ lại bùn. 

Tâm trí của công tước André để cả vào việc chỉ huy trung đoàn, chăm 

nom săn sóc binh sĩ, nhận lệnh và ra lệnh. Sự phóng hỏa và bỏ ngỏ thành 

phố Smolensk đã đánh dấu một giai đoạn trong đời chàng. Lòng căm thù 

quân địch nổi lên làm cho chàng quên nỗi buồn riêng tư. Chàng tận tụy 

với chức vụ, tỏ ra rất ân cần, âu yếm sĩ quan và binh lính. Mọi người gọi 

chàng là «công tước của chúng mình», yêu mến chàng, hãnh diện vì 

 
1 Bản Gallimard: cuộn lên. 
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chàng. Chàng chỉ tỏ ra hiền hậu, khoan hòa với sĩ tốt trong trung đoàn 

của chàng, với Timokhine và những người mới được biết đây, những người 

này thuộc một giới khác không biết gì về dĩ vãng của chàng; trái lại hễ 

gặp một người trong giới quen biết từ trước, một ông nào trong bộ tham 

mưu thì chàng như con nhím xù lông lên, hóa ra quạu quọ, mỉa mai, kiêu 

ngạo. Chảng ghê tởm tất cả những cái gì nhắc lại dĩ vãng của mình, cho 

nên trong sự giao thiệp với những người trong giới cũ, chàng chỉ làm trọn 

bổn phận và giữ cho rất mực công bình, thế thôi. 

Sự thực thì cái gì cũng hiện ra trong mắt chàng dưới một màu sắc ảm 

đạm, nhất là từ cái ngày mùng sáu tháng tám, ngày quân đội bỏ 

Smolensk mà chàng cho rằng có thể bảo vệ và nhất định phải bảo vệ; và 

từ cái ngày phụ thân chàng đau ốm phải chạy lên Moscou, bỏ điền trang 

yêu quí mà cụ đã tốn bao công xây dựng, khai thác cho người ta tàn phá. 

Nhưng, thêm một lần nữa; trung đoàn của chàng làm cho chàng khuây 

khỏa mà quên những nỗi buồn đó. Ngày mùng mười tháng tám, đạo quân 

trong đó có trung đoàn của chàng tới ngang Lissi-Gori. Hai ngày trước 

chàng đã nhận được tin rằng cha, em và con của chàng đã rời Lissi-Gori đi 

Moscou. Mặc dầu chẳng có việc gì ở Lissi-Gori chàng cũng định ghé thăm, 

vì chàng thuộc vào hạng người không bao giờ bỏ lỡ một cơ hội để làm độc 

thêm vết thương lòng. 

Chàng ra lệnh đóng yên cương rồi từ chỗ trú quân đi về điền trang của 

tổ tiên, nơi chôn nhau cắt rốn của chàng. Đi men theo bờ ao mà trước kia 

thường có một một đám đông đàn bà vừa giặt và đập quần áo vừa chuyện 

trò, chàng nhận thấy rằng chiếc bè nhỏ của họ đã rời ra khỏi bờ, chìm 

một nửa xuống nước và trôi ra giữa ao. Tới gần nhà của người canh cổng 

chàng thấy cửa mở toang mà không có một bóng người. Có mọc đầy lối 

đi, mấy con bê và mấy con ngựa đi rong trong khu vườn kiểu Anh1. Nhiều 

tấm gương trong nhà ủ cây đã bể, cây còn trong thùng hoặc lật đổ, hoặc 

khô héo. Chàng gọi người làm vườn Tarass, nhưng không ai lên tiếng. 

Chàng đi vòng nhà gương, tới sân xây ở trước nhà, thấy hàng rào bằng gỗ 

mỏng chạm trổ đã đổ và có kẻ đã bẻ cành mận để hái trái. Một nông dân 

già mà André hồi nhỏ thường thấy ngồi bên cổng, đương tết giày gai trên 

cái ghế dài sơn xanh mà lão công tước rất thích ngồi; những lọn sợi gai 

của chú ta treo lủng lẳng ở cành một cây mộc lan đã gẫy và héo. Chú ta 

điếc nên không nghe thấy chàng đi tới. 

Sau cùng công tước André tới tòa nhà. Người ta đã đốn mấy cây bồ đề 

trong khu vườn xưa; một con ngựa cái màu xám với con ngựa con xéo 

bậy mấy bụi hồng. Cánh các cửa sổ đã khép lại và đóng đinh, chỉ để ngỏ 

 
1 Kiểu gần như thiên nhiên, không vẽ thành đường, thành bồn đăng đối như 

kiểu Pháp. 
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mỗi một cửa sổ ở từng dưới. Trông thấy công tước, một đứa nhỏ vội chạy 

vào trong nhà cho Alpatitch hay. Lão cho gia đình đi hết rồi, ở lại Lissi-

Gori một mình, lúc đó đương đọc cuốn «Đời các vị Thánh». Lão vừa cài 

nút áo vừa chạy ra, mắt đeo kính, chẳng nói chẳng rằng, ôm đầu gối 

André mà khóc. 

Rồi lão quay mặt đi, giận mình đã mau nước mắt quá, bắt đầu kể tình 

hình cho André nghe. Tất cả những vật quí giá đã chở hết lại 

Bogoutcharovo. Cũng chở cả lúa lại đó nữa, khoảng hai trăm tạ; cỏ và lúa 

mì mùa xuân - vụ mùa này tốt lắm, lão nói vậy - thì quân đội đã cắt từ 

lúc còn xanh và đem đi. Nông dân bị phá sản, một số cũng đã tản cư tới 

Bogoutcharovo, nhưng một thiểu số1 còn ở lại. 

Không để lão nói hết, André vội hỏi: 

- Cha tôi và em gái tôi đi từ hôm nào? 

Chàng muốn nói là đi Moscou; nhưng Alpatitch lại hiểu lầm là đi 

Bogoutcharovo, nên đáp rằng đi ngày mùng bảy. Rồi lão lại kể dài dòng 

về công việc ở điền trang và xin chàng cho biết phải làm gì: 

- Có nên nộp kiều mạch cho quân đội sau khi nhận biên lai không? Ở 

nhà còn khoảng một ngàn hai trăm tạ. 

André nhìn cái đầu hói láng bóng dưới ánh nắng, nhìn vẻ mặt của lão, 

biết rằng lão cũng thấy câu hỏi đó không hợp lúc, nhưng cứ hỏi để nén 

nỗi lòng đau xót. Chàng nghĩ thầm: «Biết trả lời ra sao bây giờ?», rồi đáp: 

- Ừ, nộp cho họ. 

Alpatitch nói tiếp: 

- Chắc công tước đã nhận thấy vườn tược lúc này lộn xộn quá. Không 

có cách nào giữ gìn được. Ba trung đoàn đã nghỉ đêm ở đây, nhất là lính 

long kị. Tôi đã ghi cấp bậc và tên họ viên chỉ huy để sau này khiếu nại. 

- Còn chú, chú tính sao bây giờ? Nếu quân địch tới, chú cứ vẫn ở lại đây 

sao? 

Alpatitch quay lại ngó thẳng vào mặt chủ, bỗng long trọng đưa một tay 

lên trời, đáp: 

- Ngài vẫn che chở cho tôi; Ngài bắt sao thì chịu vậy! 

Một bọn nông dân và gia nhân đầu trần, tiến trên bồn cỏ, lại gần công 

tước André. 

Chàng cúi xuống, nói với Alpatitch: 

 
1 Bản Gallimard: đa số. 
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- Thôi, từ biệt chú nhé! Chú cũng nên đi đi, đem theo được gì thì đem, 

và bảo nông dân đến điền trang Riazan hoặc trại gần Moscou mà ở. 

Alpatitch lại ôm chân chủ mà khóc mướt. André nhẹ nhàng gỡ chân ra, 

thúc ngựa, phi theo con đường lớn trong vườn. 

Trên cái sân trước nhà gương ủ cây, lão già vẫn vỗ vỗ chiếc giày gai đặt 

trên cái khuôn, thản nhiên như một con ruồi đậu trên một cái xác người. 

Hai đứa con gái nhỏ váy vén lên chứa đầy mận mới hái ở trong nhà ủ cây, 

thình lình đụng đầu với chàng. Đứa lớn, hoảng sợ, nắm tay đứa nhỏ kéo 

nó vô núp sau một cây phong, mận xanh rớt cả xuống đất. 

André vội quay mặt đi để chúng tưởng rằng chàng không thấy. Chàng 

thương hại đứa bé xinh xắn mà hoảng hốt đó, muốn nhìn nó lắm mà ngại 

làm cho nó thêm sợ. Thấy chúng, trong lòng chàng bỗng có một cảm xúc 

mới, vui vẻ, dịu dàng: chàng hiểu rằng, nhiều người có những quyền lợi, 

ham thích khác hẳn với của chàng, nhưng cũng rất tự nhiên. Hai đứa con 

gái đó rõ ràng chỉ muốn có mỗi một điều: ôm mận xanh đi mà không bị 

người ta bắt, rồi ăn cho thỏa thuê; và chàng cũng mong như chúng rằng 

chúng không bị bắt. Sau cùng chàng nén lòng không được, quay lại ngó 

chúng một lần nữa. Tưởng rằng qua cơn nguy rồi, chúng nhảy ra khỏi chỗ 

núp, vén váy lén, chân gày gò và rám nắng chạy tung tăng trên bồn cỏ, 

vừa chạy vừa vui vẻ hò reo, giọng lanh lảnh. 

* 

Rời khỏi con đường cái đầy cát bụi, André thấy mát mẻ được một chút. 

Nhưng khỏi Lissi-Gori một quãng chàng lại trở ra đường cái và đuổi kịp 

trung đoàn của chàng đương nghỉ trên bờ đê một cái ao nhỏ. Lúc đó vào 

hai giờ chiều. 

Mặt trời như cái mâm đỏ trong đám bụi rọi lên bộ quân phục bằng da 

đen, đốt như muốn cháy lưng, chịu không nổi. Cát bụi vẫn dầy đặc, lơ 

lửng thành một đám im lìm trên đoàn quân lúc đó đã ngừng lại, chuyện 

trò ồn ào. Không có một ngọn gió. Trong khi trung đoàn đi trên đê, André 

thấy mùi bùn và hơi mát ở dưới ao bốc lên, đã muốn lội xuống ngâm mình 

một lát mặc dầu nước rất dơ. Có tiếng cười tiếng hét từ dưới ao đưa lên. 

Nước xanh lờ lờ trong ao đã dâng lên tới ba chục phân và tràn bờ đê vì 

trong ao lúc nhúc những thân thể trần truồng và trắng hếu làm nổi bật 

lên màu đỏ gạch của bàn tay, cổ và mặt. Tất cả cái đám thịt người đó reo 

cười, lội bì bõm trong cái ao bẩn thỉu y như một mớ cá quậy trong một 

bình tưới. Giờ đó, cảnh tắm vui vẻ của họ gợi cho ta những ý tưởng buồn 

bã lạ lùng. 

Một chú lính trẻ, tóc vàng, bắp chân đeo nịt, mà công tước André nhận 

mặt được vì chú ta ở trong đại đội ba, lùi lại mấy bước, làm dấu thánh giá 
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rồi lấy đà nhảy xuống ao; một hạ sĩ da đen đủi, lông lá, nước tới lưng 

quần, để lộ bán thân băp thịt nổi vồng, vui vẻ vùng vẫy, bàn tay rám 

nắng, vốc nước đổ lên đầu. Cả bọn la hét, gọi nhau, vỗ vào nhau đen đét. 

Trên bờ, trên con đê, trong ao, chỗ nào cũng đầy một mớ thịt trắng 

hếu, khỏe mạnh, lực lưỡng. Timokhine, viên sĩ quan mũi nhỏ và đỏ, lấy 

khăn lau mình; thấy công tước André, gã ngượng nghịu, nhưng cũng nói: 

- Thưa Đại nhân, khỏe người lắm ạ; ngài cũng nên tắm một chút. 

Công tước André hơi nhăn mặt, đáp: 

- Nước dơ quá. 

Timokhine bảo: 

- Để tôi bảo họ chừa một chỗ sạch cho công tước, rồi cứ tồng ngồng 

như vậy mà chạy đi ra lệnh cho các người dưới ao: 

- Công tước muốn... 

Nhiều người cùng hỏi một loạt: 

- Công tước nào? Công tước của chúng mình hả? 

Mọi người đều tránh ra, chừa một chỗ cho André, chàng phải khó nhọc 

lắm mới bảo họ cứ tự nhiên và chỉ cần có ai xách giùm nước lên kho lúa 

để chàng xối mình cho tiện thôi. 

Chàng nhìn thân thể lõa lồ của mình, nghĩ bụng: «Da thịt này là da thịt 

đỡ đạn», và chàng rùng mình không phải vì lạnh mà vì một cảm giác ghê 

tởm không hiểu sao đã xâm chiếm chàng khi nhìn tất cả những thân thể 

bì bõm trong nước ao đầy bùn kia. 

* 

Ngày mùng bảy tháng tám, khi đóng quân ở Mikhaïlovka, trên con 

đường Smolensk, công tước Bagration viết bức thư dưới đây cho bá tước 

Alexis Andreievitch. Biết rằng thế nào nhà vua cũng đọc bức thư đó, nên 

ông rán cân nhắc từng chữ: 

«Thưa công tước Alexis Andreievitch, 

«Tôi chắc rằng quan Thượng thư đã báo cáo với ngài về việc bỏ ngỏ 

Smolensk cho quân địch chiếm. Thực là một chuyện đáng buồn và đau 

lòng và tất cả quân đội đều thất vọng khi thấy vị trí quan trọng nhất của 

chúng ta đó bị bỏ rơi một cách không cần thiết chút nào. Riêng phần tôi, 

tôi đã đích thân tới khẩn khoản yêu cầu ông ta, rồi lại viết thư nữa; mà 

không làm sao thuyết phục ông ta được. Tôi lấy danh dự của tôi mà thưa 

với ngài rằng Napoléon lúc đó như bị kẹt trong một cái bị, lúng túng hơn 

bao giờ hết và hắn có thể mất nửa số binh sĩ mà không chiếm được 
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Smolensk. Quân đội của chúng ta đã và đương chiến đấu anh dũng hơn 

hồi nào. Tôi chỉ có mười lăm ngàn quân mà chặn chúng lại được trên ba 

mươi lăm giờ và đánh bại chúng. Thật là một điều sỉ nhục, một vết nhơ 

nhuốc cho quân đội chúng ta và tôi nghĩ rằng ông ta không nên sống trên 

đời này nữa. Nếu ông ta báo cáo với ngài rằng số tổn thất của ta nặng nề 

thì là nói sai: chỉ thiệt hại nhiều lắm là bốn ngàn người; và dù có thiệt hại 

mười ngàn người đi nữa thì đã có sao? chiến tranh mà. Trái lại số thiệt hại 

của địch rất lớn. 

«Chống cự thêm hai ngày nữa thì có mất gì đâu? Ít nhất là chúng sẽ 

phải rút lui vì chúng không còn nước uống cho quân linh và cho ngựa. 

Ông ta đã thề với tôi rằng sẽ không lùi, rồi đột nhiên ông ta gởi cho tôi 

một bản thông báo cho hay rằng ông ta sẽ rút đi trong ban đêm. Không ai 

chiến đấu mà như vậy: theo cách đó thì chẳng bao lâu chúng ta sẽ dẫn 

địch vào tới Moscou... 

«Có tin đồn rằng ngài nghĩ đến việc ký kết hòa ước. Cầu Trời cho ngài 

đừng làm việc đó... Sau tất cả những hi sinh đó, sau những cuộc rút lui 

ngu xuẩn đó mà ký hòa ước! Như vậy tất cả nước Nga sẽ chống lại ngài 

và bọn quân nhân chúng tôi sẽ xấu hổ mà phải mang quân phục. Đã đến 

nông nỗi này rồi thì phải chiến đấu cho tới lúc lực kiệt, chiến đấu tới người 

cuối cùng. 

«Chỉ nên để một người chỉ huy thôi, đừng nên để hai người. Ông 

Thượng Thư của ngài có lẽ làm Thượng Thư thì giỏi, nhưng làm tướng cầm 

quân thì thật là tệ hại. Và người ta giao vận mạng tổ quốc cho một người 

như vậy đấy... Tôi nổi dóa, tôi muốn phát điên, xin ngài tha thứ cho tội ăn 

nói xấc láo của tôi. Nhất định là cái con người nào đó không yêu hoàng 

thượng của mình và muốn cho chúng ta bị tiêu diệt nên mới khuyên ký 

kết hòa ước và để cho ông Thượng Thư chỉ huy quân đội... Tôi xin thưa 

thực với ngài: thành lập ngay dân quân đi, vì ông Thượng Thư sắp dẫn 

ông khách quí của ông ta vào kinh đô một cách long trọng oai nghiêm 

nhất đấy... Ông tướng phụ tá Wolzogen làm cho tất cả quân đội rất đỗi 

ngờ vực. Người ta bảo ông ta là người của Napoléon chứ không phải của 

chúng ta, mà ông ấy lại là cố vấn của ông Thượng thư trong mọi việc. 

Riêng phần tôi, tôi không những tỏ vẻ rất lễ độ với ông ấy, mà còn tuân 

lệnh ông ấy nữa, như một anh hạ sĩ tuân lệnh thượng cấp, mặc dầu tôi 

thâm niên hơn. Thật là đau lòng cho tôi, nhưng vì lòng yêu quí hoàng đế 

và huệ chúa của tôi mà tôi đành phải phục tòng. Tôi chỉ ái ngại cho hoàng 

thượng sao lại giao đạo quân vinh quang của chúng ta cho hạng người 

như vậy chỉ huy. Xin ngài thử tưởng tượng trong cuộc rút lui của chúng 

ta, trên mười lăm ngàn người chết vì kiệt sức hoặc vì bệnh tật trong các 

nhà thương: nếu chúng ta cứ tấn công thì đâu đến nỗi như vậy. Trời hỡi, 
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xin ngài cho tôi biết, tổ quốc của chúng ta, người mẹ của chúng ta sẽ nói 

gì khi thấy chúng ta sợ sệt như vậy, thấy chúng ta giao phó tổ quốc tốt 

đẹp và anh dũng của chúng ta cho bọn chó má đó, và gây nỗi căm hận, 

bất bình trong lòng mỗi người dân? Tại sao chúng ta lại sợ, mà sợ ai kia 

chứ? Ông thượng thư do dự, chậm chạp, ngu xuẩn, nhút nhát thì đâu phải 

lỗi tại tôi. Toàn thể quân đội chỉ biết khóc và nguyền rủa con người đó.» 

 

CHƯƠNG VI 

 

Trong vô số cách sống, người ta có thể phân biệt những cách mà1 nội 

dung chiếm ưu thế, và những cách mà hình thức chiếm ưu thế. Trong loại 

thứ nhì, ta có thể sắp cuộc sống ở Pétersbourg, đặc biệt là trong các 

phòng khách, nó trái hẳn với cuộc sống ở thôn quê, ở các tỉnh lị, ngay cả 

ở Moscou nữa. Cuộc sống đó bất di bất dịch. 

Từ năm 1805, chúng ta đã hòa hiếu rồi lại xung đột với Bonaparte, 

chúng ta lập ra rồi lại xé bỏ hiến pháp, vậy mà phòng khách của Anna 

Pavlovna và phòng khách của Hélène vẫn trước sao sau vậy: phòng khách 

của Anna Pavlovna vẫn y hệt bảy năm trước, còn phòng khách của Hélène 

thì y hệt năm năm trước, ở nhà Anna Pavlovna người ta vẫn sững sốt khi 

nói đến những thắng lợi của Bonaparte, và người ta cho rằng những thắng 

lợi đó cũng như thái độ ân cần của các quốc vương châu Âu đối với 

Bonaparte chỉ là một âm mưu bỉ ổi mà mục đích duy nhất là phá sự vui vẻ 

và bình tĩnh của nhóm triều thằn mà nữ chủ nhân, Anna Pavlovna, là đại 

biểu. Ở nhà Hélène mà Roumiantzev thường hạ cố tới thăm và coi là một 

người đàn bà tuyệt thông minh, thì năm 1812 người ta vẫn như năm 

1808, nhiệt liệt ngưỡng mộ vĩ nhân đó và dân tộc vĩ đại đó và người ta 

tiếc rằng đã tuyệt giao với Pháp; người ta tin chắc rằng thế nào rồi cũng 

sắp kí hòa ước. 

Khi nhà vua trở về Pétersbourg, trong hai phòng khách đối lập nhau đó 

có một chút xôn xao, có vài hành động ác cảm với nhau, nhưng mỗi nhóm 

vẫn giữ xu hướng chính trị của mình. Nhóm Anna Pavlovna chỉ tiếp những 

người Pháp thuộc phái chính thống thâm căn cố đế, và người ta biểu lộ 

lòng ái quốc bằng cách tẩy chay kịch Pháp, lấy lẽ tiền chi phi cho đoàn 

kịch đó đủ nuôi cả một quân đoàn; người ta hăng hái theo dõi các tin tức 

chiến sự và phao những tin có lợi nhất về tình hình quân đội của ta. Trong 

nhóm của Hélène, cũng là nhóm của Roumiantzev và những người thân 

Pháp, người ta phủ nhận những hành động tàn bạo của địch, người ta bàn 

 
1 Bản Hazan: Trong vô số phân bộ thuộc về các biểu hiệu của cuộc sống, 

người ta có thể phân biệt những phân bộ mà... 
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bạc về những mưu toan hòa giải của Napoléon, chỉ trích những kẻ đã quá 

hấp tấp khuyên dời triều đình và các trường nữ học đặt dưới quyền bảo 

trợ của Hoàng Thái Hậu về Kazan. Nhóm này chỉ coi chiến sự như những 

sự thị uy nhất định sẽ đưa tới hòa bình. Bilibine1 bây giờ lui tới thường 

phòng khách này (mà ai là người thông minh tất phải gia nhập) và ý kiến 

này của ông được mọi người tán thành: chiến tranh sẽ không quyết định 

bằng thuốc súng mà do những người chế tạo ra thuốc súng. Người ta chế 

giễu một cách rất hóm hỉnh, nhưng cũng thận trọng, lòng nhiệt thành yêu 

nước của Moscou mà tiếng vang đã tới Pétersbourg cùng với việc hồi loan 

của hoàng thượng. 

Ở nhà Anna Pavlovna, trái  lại, người ta ca ngợi lòng yêu nước đó, nhắc 

tới nó như Plutarque2 nhắc đến cổ nhân. Công tước Vassili vẫn giữ những 

chức vụ quan trọng như trước, làm dây nối liền giữa hai nhóm. Ông thay 

phiên, tới thăm cả hai nơi, tới nhà bà bạn quí Anna Pavlovna của tôi, và 

tới phòng khách ngoại giao của con gái tôi; vì luôn luôn đi đi về về giữa 

hai nơi mà đôi khi ông lầm lẫn, ở nhà Hélène mà thốt ra một câu đáng lý 

phải nói ở nhà Anna Pavlovna và ngược lại. 

Hoàng Đế hồi loan được ít lâu, một hôm ở nhà Anna Pavlovna, công 

tước Vassili nói về tình hình chiến sự, đã nghiêm khắc phê phán Barclay 

de Tolly và hỏi không biết nên kiếm ai để thay ông ta được. Một ông 

thường lui tới phòng khách và được mọi người gọi là một người có nhiều 

tài năng, kể lại rằng hôm đó có thấy quan tư lệnh dân quân Pétersbourg, 

Koutozov, chủ tọa cuộc tiếp đón đoàn dân quân tình nguyện ở điện Tài 

chánh, rồi rụt rè đưa ý kiến rằng Koutouzov có thể thay thế Barclay được. 

Anna Pavlovna mĩm cười rầu rĩ, bảo Koutouzov chỉ làm cho Hoàng 

Thượng bực mình. Công tước Vassili ngắt lời bà ta: 

- Thì tôi cũng đã nói vậy, nói đi nói lại với hội nghị quí tộc nhưng có ai 

nghe tôi đâu. Tôi đã bảo rằng bầu ông ấy làm tư lệnh dân quân. Hoàng 

thượng sẽ không hài lòng đâu. Họ không nghe tôi. Vẫn cái thói chống đối 

đó. Mà chống đõi ai mới được chứ? Chỉ vỉ chúng ta muốn bắt chước cái trò 

ái quốc xuẩn ngõc của bọn ở Moscou. 

Công tước Vassili thấy mình rối trí, lầm lẫn rồi: lòng nhiệt thành yêu 

nước của dân Moscou là đầu đề để chế giễu ở nhà Hélène kia, chứ ở nhà 

Anna Pavlovna này thì phải đưa lên mây mới phải chứ; ông ta vội vàng 

chữa lại ngay. 

- Thử nghĩ coi, bá tước Koutouzov, vị tướng già nhất của Nga, mà ngồi 

 
1 Nhà ngoại giao hay châm biếm, bạn của André, hồi trước ở Vienne. 
2 Văn hào Hy Lạp ở thế kỷ thứ nhất, chép tiểu sử các danh nhân thời cổ, 

thường so sánh hai danh nhân với nhau. 
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ở chức đó1 thì có hợp hay không, nhất là chỉ uổng công ông ta mà thôi! 

Làm sao có thể cử làm tổng tư lệnh một người không thể cưỡi ngựa được, 

ngủ gục giữa một hội nghị, rồi lại bê tha nữa! Ở Bucarest, ai mà không 

biết danh ông2! Tôi không xét tài làm tướng của ông ta, nhưng nghĩ xem, 

trong cái lúc nghiêm trọng như lúc này, có thể nào cử một ông già suy 

nhược và đui, phải, đúng là đui, làm tổng tư lệnh không? Một ông tướng 

đui, đẹp chưa! Ông ta không thấy gì cả, hoàn toàn không thấy gì cả... 

Để ông ấy chơi cái trò bịt mắt bắt dê thì hơn. 

Không ai cãi lại. 

Ngày 24 tháng bảy, lời mạt sát đó hoàn toàn có lý. Nhưng ngày 29, 

Koutouzov được ban tước công. Có lẽ như vậy chỉ là để loại ông ta ra mà 

ý kiến của công tước Vassili vẫn còn đúng, nhưng ông ta đã tỏ ra dè dặt 

hơn, không vội vàng tuyên bố ra nữa. Ngày mùng 8 tháng tám, một uỷ 

ban gồm thống chế Saltykov, Araktcheiev, Viazmitinov, Lopoukhine và 

Kotchoubey họp nhau để bàn về sự diễn tiến chung của chiến tranh. Ủy 

ban cho rằng sở dĩ chúng ta thua là vì sự chỉ huy không được thống nhất, 

và mặc dầu nhận thấy Hoàng Thượng không ưa Koutouzov, cũng đề nghị 

cử Koutouzov làm tổng tư lệnh sau một cuộc thảo luận ngắn. Ngay ngày 

hôm đó, Koutouzov được bổ nhiệm là tổng tư lệnh quân đội và thống đốc 

tất cả các miền do quân đội chiếm đóng. 

Ngày mùng 9 tháng tám, công tước Vassili lại gặp con người có nhiều 

tài năng ở nhà Anna Pavlovna. Ông này ngấp nghé cái chân quản lý một 

trường nữ học, nên ve vãn bà Anna Pavlovna. Công tước Vassili bước vô 

phòng, vẻ mặt đắc thắng như một người mà nguyện vọng mới được thỏa 

mãn. Ông ta đưa mắt nhìn khắp cử tọa, ra vẻ quan trọng và nghiêm nghị 

rồi tuyên bố: 

- Này, chư vị đã biết tin quan trọng đó chưa? Công tước Koutouzov làm 

thống chế rồi đấy. Thế là hết mọi sự bất đồng ý kiến. Tôi vui mừng quá, 

sung sướng quá! Con người đó mới là xứng đáng! 

Mặc dầu vẫn cầu cạnh để có một địa vị mà con người có nhiều tài năng 

cũng không thể cưỡng nổi ý muốn nói móc công tước Vassili rằng mới 

mấy hôm trước ông ta đã nghĩ khác. Ở trong phòng khách Anna Pavlovna 

này, thái độ đó bất lịch sự đối với công tước Vassili và cả với nữ chủ nhân 

nữa vì bà ta rất mừng rỡ tiếp nhận tin ấy; nhưng ông ta không giữ mồm 

giữ miệng được, mà thốt ra câu này ám chỉ lời mạt sát mới đây của công 

tước: 

 
1 Bản Bibliothèque mondiale: ở bộ. 
2 Ám chỉ việc Koutouzov suốt ngày ở nhà cô tình nhân - Coi chương VIII, 

phần I quyển III. 
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- Nhưng thưa công tước, người ta bảo ông ấy đui mà. 

Công tước Vassili nói liến thoắng, giọng trầm trầm, vừa nói vừa húng 

hắng ho để giấu vẻ lúng túng của mình: 

- Thôi đi, ông ấy tinh mắt đáo để đấy. Phải, tinh mắt đáo để. Điều tôi 

mừng nhất là Hoàng Thượng đã trao toàn quyền cho ông ấy chẳng những 

để chỉ huy quân đội mà còn để thống đốc tất cả lãnh thổ nữa, từ xưa tới 

nay chưa có một vị tổng tư lệnh nào được quyền hành như vậy. - Rồi ông 

ta mỉm cười đắc thắng: Khác gì một ông vua thứ nhì. 

Anna Pavlovna bảo: 

- Xin Chúa phù hộ chúng ta! 

Con người có nhiều tài năng còn ngây thơ trong cái đám triều thần này, 

tưởng Anna Pavlovna vẫn còn giữ ý kiến mấy hôm trước nên mới thốt ra 

lời đó; và để nịnh bà ta, nói thêm: 

- Nghe đâu như Hoàng Thượng miễn cưỡng giao quyền đó cho ông ta. 

Người ta bảo Ngài đỏ mặt lên như một thiếu nữ nghe đọc truyện Joconde1 

khi Ngài bảo Koutouzov: Quốc vương và tổ quốc trao cho khanh vinh dự 

đó. 

Anna Pavlovna nói: 

- Có lẽ trong thâm tâm Ngài không tán thành lắm. 

Công tước Vassili hăng hái cãi lại: 

- Đâu có, đâu có! - Bây giờ công tước coi Koutouzov như người thân quí 

của mình rồi, một người hoàn toàn, ai cũng phải ngưỡng mộ - Không thể 

như vậy được vì Hoàng Thượng từ trước tới nay vẫn biết giá trị của ông ấy 

mà. 

Anna Pavlovna bảo: 

- Cầu Chúa sao cho công tước Kouzouzov thực sự nắm quyền hành 

trong tay, đừng để «bất kỳ ai» thọc gậy vào bánh xe của mình. 

Công tước Vassili hiểu ngay rằng bà ta ám chỉ ai, nên nói nho nhỏ: 

- Tôi biết đích xác rằng Koutouzov đã đưa điều kiện tất yếu này là phải 

triệu hoàng đệ về. Phu nhân có biết ông ta tâu với Hoàng Thượng ra sao 

không? «Thần không thể phạt hoàng đệ được nếu ngài có lỗi, mà cũng 

không thể thưởng ngài được, nếu ngài có công». Công tước Koutouzov là 

một con người rất tế nhị, tôi biết ông ta từ lâu. 

 
1 Joconde: một truyện do Arioste kể ở thế kỷ XVIII có tính cách dâm đãng. 

Sau truyện đó được đem diễn thành hí-ca-kịch. Joconde đây là tên đàn ông, 

một nhân vật chính trong truyện, chứ không phải là tên đàn bà, trong bức 

họa danh tiếng La Joconde của Leonard de Vinci. 
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Con người nhiều tài năng rõ ràng là thiếu cái tế nhị của bọn triều thần, 

còn nói thêm vào: 

- Người ta còn bảo rằng Điện hạ1 còn đặt điều kiện là Hoàng đế sẽ 

không thân hành đến với quân đội. 

Ông ta vừa nói xong thì công tước Vassili và Anna Pavlovna đều quay 

mặt đi, rầu rĩ đưa mắt nhìn nhau và thở dài: người đâu mà ngây thơ đến 

như vậy được! 

 

CHƯƠNG VII 

 

Trong khi những việc đó xảy ra ở Pétersbourg thì quân Pháp đã vượt 

Smolensk và đương lần lần lại gần Moscou. Để thanh minh cho vị anh 

hùng của mình, Thiers, cũng như mọi sử gia khác của Napoléon, bảo rằng 

ông ta bị quân Nga dụ tới chân thành Moscou, chứ bản tâm không muốn. 

Thiers có lý, cũng như mọi người cố đem ý chí của một nhân vật để giải 

thích các biến cố lịch sử; mà những tác giả Nga cho rằng các tướng của ta 

đã khéo léo dụ địch tới Moscou thì cũng có lý như Thiers. Theo cái luật hồi 

cố, họ thấy tất cả dĩ vãng như đều chuẩn bị cho một việc nào đó xảy ra; 

lại thêm các biến cố liên quan với nhau làm cho sự việc càng thêm rắc rối. 

Một người cao cờ thua một ván thì thành thực tin rằng vì làm lỡ một nước 

mà thua rồi tìm ngược lên, thấy lầm lỡ đó ở ngay lúc mới nhập cuộc mà 

quên rằng trong suốt ván, còn đi lầm nhiều nước cờ khác nữa, không có 

một nước nào là hoàn toàn cả. Anh ta sở dĩ chú ý tới cái lỗi đó chỉ vì nó có 

lợi cho địch thủ của mình. Cuộc cờ chiến tranh còn phức tạp hơn nhiều, nó 

diễn ra trong những hoàn cảnh thời gian nào đó, và trong những hoàn 

cảnh ấy không phải một ý chí duy nhất nào chỉ huy các bộ máy vô tri mà 

có vô số ý chí cá nhân đụng chạm nhau rồi gây ra mọi sự kiện. 

Chiếm Smolensk rồi, Napoléon muốn giao chiến với quân Nga ở bờ bên 

kia sông Dorogobouje, gần Viazma, rồi ở Tsarevo-Zaimistche; nhưng do 

vô số việc xảy ra, quân Nga chỉ có thể giao chiến được ở Borodino, cách 

Moscou khoảng một trăm hai chục dặm. 

Moscou, kinh đô có vẻ Á châu của đế quốc mênh mông đó, thành phố 

thiêng liêng của các dân tộc dưới quyền Alexandre, Moscou với vô số giáo 

đường giống chùa Trung Hoa đó, luôn luôn kích thích óc tưởng tượng của 

Napoléon. Trong chặng từ Viazma với Tsarevo-Zaïmistché ông ta cưỡi con 

ngựa lai vàng đi nước kiệu mà nhấc hai chân một phía lên một lần2, phía 

 
1 Trỏ Koutouzov. 
2 Gấu, ngựa... thỉnh thoảng có lối đi đó, người Pháp gọi là amble, chúng 
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sau có đội Cận vệ và một đoàn hộ giá gồm thị đồng và sĩ quan phụ tá. 

Tham mưu trưởng Berthie ở lại sau để hỏi cung một người Nga mà kị binh 

đã bắt làm tù binh. Cùng với viên thông ngôn Lelorme d'Ideville, ông ta 

phi ngựa đuổi kịp Napoléon, rồi ngừng lại, vẻ mặt tươi rói. 

Napoléon hỏi: 

- Sao? 

- Một tên Cô-dác của Platov. Nó nói rằng đạo quân của Platov sắp tiếp 

hợp với đại quân của Nga, rằng Koutouzov được phong chức Tổng tư lệnh. 

Nó rất thông minh và lém lỉnh! 

Napoléon mỉm cười, ra lệnh cấp cho tên Cô-dác đó một con ngựa rồi 

dẫn nó lại cho ông ta đích thân hỏi cung. Vài sĩ quan phụ tá phi ngựa đi 

và một giờ sau, Lavrouchka, tên nông nô mà Denissov đã nhường lại cho 

Rostov, bận áo lính hầu, ngồi trên yên ngựa của kị binh Pháp, lại gần 

Napoléon, mặt vui vẻ, láu cá, say rượu. Napoléon bảo hắn dong ngựa đi 

bước một bên cạnh mình và hỏi: 

- Mày là Cô-dác. 

- Bẩm Đại nhân, vâng ạ. 

Thiers thuật lại chuyện đó như sau: 

«Tên Cô-dác không biết mình đang đi với ai vì Napoleon rất giản dị, óc 

tưởng tượng theo phương Đông của hắn không sao đoán được mình đang 

ở trước mặt một vị đế vương, nên hắn nói chuyện về chiến tranh lúc đó 

bằng một giọng cực kỳ suồng sã. 

Sự thực là Lavrouchka hôm trước say mèm, quên không nấu ăn cho chủ 

nên bị quất; sau được sai vào làng mua gà vịt thì hắn lại đi ăn cắp của 

dân và bị quân Pháp bắt. Hắn vào cái hạng đầy tớ vô liêm sĩ, thô tục, nếm 

đủ mùi đời, bất kỳ làm việc gì cũng gian trá, đê tiện, vô sở bất vi để được 

lòng chủ mà nhờ tinh ý, hắn đoán được những ý tưởng xấu xa, nhất là 

những ý nhỏ nhen và tự đắc. 

Dắt tới trước mặt Napoléon, Lavrouchka đã đoán được ngay là ai rồi, 

nhưng chẳng hề xúc động, chỉ rán làm vừa lòng chủ mới thôi. 

Hắn biết rõ người đó là Napoléon, nhưng hắn vẫn bình thản như đứng 

trước mặt Rostov hoặc trước mặt hạ sĩ quan được lệnh quất hắn: hắn có 

gì đâu mà sợ mất mát, dù trước mặt Napoléon hay trước mặt hạ sĩ quan 

đó thì cũng thế. 

Vậy hắn kể tất cả những chuyện mà bọn lính nói với nhau và có nhiều 

 
tôi không rõ những người nuôi ngựa của mình gọi là gì. 
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chuyện đúng. Nhưng khi Napoléon hỏi người Nga nghĩ có thể thắng được 

Bonaparte không thì hắn cau mày, suy ngẫm một chút. Hắn cho rằng hỏi 

như vậy là để bẫy hắn, vì hạng người như hắn ở đâu cũng nhìn thấy bẫy 

cả. 

Rồi hắn làm bộ trầm ngâm đáp: 

- Nghĩa là giao chiến ngay thì các ông sẽ thắng. Cái đó chắc chắn rồi. 

Nhưng nếu để ba ngày nữa thì trận này có thể kéo dài được lắm. 

Lelorme d’Ideville mỉm cười dịch lại cho Napoleon như sau: “Nếu đánh 

nhau trước ba ngày thì quân Pháp sẽ thắng; nếu để chậm hơn thì có Trời 

biết được là sẽ ra sao.» Mặc dầu đương vui tính mà Napoléon cũng không 

mỉm cười, bảo Lavrouchka lặp lại câu vừa nói. 

Hắn hiểu tâm trạng Napoléon, muốn cho ông ta cười, làm bộ không 

nhận ra được ông ta, nói tiếp: 

- Vâng, chúng tôi biết bên các ông có một người tên là Bonaparte, ông 

ta đã đánh bại mọi người trên thế giới này, nhưng đối với chúng tôi thì là 

chuyện khác... 

Hắn không hiểu tại sao mà lại cao hứng thốt ra lời khoác loác yêu nước 

đó. 

Viên thông ngôn dịch lại, bỏ mấy tiếng cuối đi. Thiers ghi lại: «Tên Cô-

dác trẻ tuổi đó làm cho người đối thoại quyền thế của hắn phải mỉm 

cười.» Sau khi lặng lẽ bước vài bước, Napoléon bảo Berthier cho đứa con 

của sông Don đó biết rằng người đối thoại với hắn chính là Hoàng Đế, đức 

Hoàng Đế đã ghi cái danh đại thắng và bất hủ của mình trên cái kim tự 

tháp Ai Cập, để xem hắn xúc động ra sao. 

Berthier làm theo lời Napoléon. 

Lavrouchka hiểu rằng người ta muốn làm cho mình lúng túng, và 

Napoléon tưởng mình rất sợ hãi ông ta, cho nên để lấy lòng các chủ mới, 

làm bộ rất sửng sốt, ngạc nhiên, mở tròn mắt, nét mặt hoảng hốt như 

những khi người ta đem hắn ra quất vậy. Thiers chép: «Viên thông ngôn 

của Napoléon vừa nói xong là tên Cô-dác sửng người ra, không thốt được 

một lời, và bước đi mà mắt không rời nhà Chinh phục mà danh tiếng đã 

truyền vô những cánh đồng cỏ hoang của phương Đông, tới tai hắn. Hắn 

đột nhiên hết lém lỉnh mà lặng lẽ và ngây thơ tỏ lòng ngưỡng mộ. 

Napoléon ban thưởng cho hắn rồi ra lệnh thả hắn ra như thả một con 

chim về đồng nội quê hương của nó.» 

Napoléon tiếp tục đi, mơ tưởng tới châu thành Moscou nó ảm ảnh ông 

ta. Còn con chim mà người ta thả nó về đồng nội quê hương của nó thì 

phi một hơi về tới tiền sáo, trong đầu đã bịa sẵn một chuyện mạo hiểm để 



124 

 

kể cho bạn bè nghe, vì theo hắn nghĩ, những việc mới xảy ra chẳng có gì 

đáng kể cả. Sau khi trở về với đội Cô-dác rồi, hắn hỏi thăm trung đoàn 

của hắn thuộc đạo quân của Platov đóng ở đâu; tối hôm đó hắn tìm được 

chủ hắn là Nicolas Rostov ở Iankovo, lúc đó vừa mới lên ngựa để cùng với 

Iline đi dạo chơi trong các làng kế cận. Rostov bảo cho hắn một con ngựa 

khác rồi dắt hắn theo. 

 

CHƯƠNG VIII 

 

Cô Maria không ở Moscou và không được an toàn như André tưởng. Khi 

Alpatitch ở Smolensk về tới điền trang thì lão công tước như tỉnh một giấc 

mơ. Cụ ra lệnh trưng tập dân binh trong các làng của cụ và vũ trang cho 

họ. Rồi cụ báo cho viên tổng tư lệnh biết ý định của cụ là ở lại Lissi-Gori, 

quyết chống cự tới cùng; còn như viên tổng tư lệnh có dùng biện pháp 

nào không để bảo vệ một điền trang tại đó một trong những viên tướng 

cố cựu nhất của Nga có thể bị bắt hay bị giết, thì tùy ý, cụ không biết tới. 

Sau cùng cụ tuyên bố với mọi người trong nhà rằng cụ không đi đâu cả. 

Tuy không chịu rời điền trang, cụ cũng thúc cô Maria, tiểu công tước và 

ông Dessalles phải đi Bogoutchavoro ngay và từ đó đi lên Moscou. Thấy 

cha sau một thời gian lừ đừ, như vô cảm giác, bỗng hăng hái hoạt động 

như vậy, nữ công tước rất lo ngại, không sao nỡ để cha ở lại một mình 

được, nên lần này là đầu tiên trong đời, nàng dám không tuân lời cha. Cô 

không chịu đi và cơn lôi đình của lão công tước trút cả lên đầu cô. Cụ 

nhắc lại tất cả những nỗi oán hận bất công đối với cô: nào là làm cho cụ 

trăm nỗi điêu đứng, làm cho con trai cụ xích mích với cụ, nghi ngờ những 

chuyện ác cho cụ, đầu độc đời cụ. Sau cùng cụ đuổi cô ra khỏi phòng làm 

việc, bảo đi hay không thì mặc thây, rằng cụ coi cô như chết rồi, và cấm 

đấy, đừng dẫn xác tới trước mặt cụ nữa. Cô Maria chỉ sợ cha ra lệnh cứ lôi 

đại cô đi, thấy không có chuyện đó nên cũng đỡ rầu rĩ: cô hiểu rằng trong 

thâm tâm cha già của cô cũng muốn cho cô ở lại. 

Bé Nicolas đi hôm trước thì hôm sau lão công tước từ sáng sớm đã bận 

đại phẩm phục và tính đi thăm viên tổng tư lệnh. Xe đã đánh ra. Maria 

thấy cha ở trong nhà bước ra, đeo đủ các huy chương, theo con đường ra 

vườn để duyệt lại đội nông dân và gia nhân vũ trang. Ngồi bên một cửa 

sổ, cô lắng nghe tiếng của cha từ vườn vọng lại thì bỗng có vài người 

hoảng hốt từ con đường lớn chạy vô. 

Cô Maria chạy ra thềm, qua vườn hoa rồi ra con đường lớn. Cô thấy 

một đám dân quân và gia nhân chạy lại, trong đám có vài người xốc nách 

một ông lão bé nhỏ bận quân phục gắn đầy huy chương. Ánh sáng lờ mờ 
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chiếu qua cành lá rậm của mấy cây bồ đề1 làm cho cô mới đầu không 

nhận thấy vẻ thất sắc của cha. Cô chỉ nhận thấy rằng nét mặt cụ trước 

kia nghiêm khắc và cương quyết bây giờ có vẻ kính nhường, sợ sệt. Thấy 

con gái, lão công tước mấp máy môi cố phát ra vài thanh âm khàn khàn, 

không thành tiếng không ai hiểu gì cả. Người ta ôm ngang mình cụ, đưa 

vào phòng làm việc, đặt cụ trên cái đi văng mà từ ít lâu nay cụ sợ không 

muốn nằm. 

Người ta cho gọi viên y sĩ; tối hôm đó ông ta tới, chích bớt máu cho cụ 

và bảo cụ bị tê liệt bên phải rồi. Vì Lissi-Gori mỗi ngày mỗi thêm nguy 

nên ngay hôm sau, người ta chở cụ lại Bogoutchavoro. Viên y sĩ đi theo. 

Khi họ tới nơi thì ông Dessalles và bé Nicolas đã đi Moscou rồi. 

Lão công tước nằm liệt như vậy ba tuần, trong ngôi nhà mới mà André 

đã cho xây cất; không biết gì cả, y như một cái xác đã biến dạng. Cụ lẩm 

bẩm hoài, mấp máy môi và giật giật lông mày. Không thể biết được cụ có 

hiểu gì những việc xảy ra chung quanh không; chỉ có thể chắc chắn rằng 

cụ đau khổ và muốn nói điều gì đó lắm. Nhưng nói gì đây? Không ai hiểu 

nổi. Chỉ là một lời ngang chướng, vớ vẩn của người bệnh mê sảng, hay là 

một lời dặn dò về thời cuộc, về việc nhà? 

Theo viên y sĩ thì lão công tước bứt rứt như vậy chỉ do những nguyên 

nhân về thể chất; nhưng cô Maria trái lại, nghĩ rằng cha muốn nói với 

mình điều gì, và ý kiến của cô đúng, vì hễ thấy mặt cô là nỗi lo lắng của 

ông cụ lại tăng lên. 

Rõ ràng là cụ đau cả về thể chất lẫn tinh thần. Không có hi vọng gì 

chữa chạy được. Mà cũng không thể nghĩ tới chuyện chở cụ đi nơi khác 

được: nhỡ giữa đường có mệnh hệ nào thì làm sao? Đôi khi cô Maria nghĩ: 

«Giá xong, xong hẳn đi mà có lẽ lại hơn». Suốt ngày thâu đêm, gần như 

không chợp mắt nữa, cô săn sóc cha, theo dõi bệnh tình của cha và điều 

này nói ra thực ghê gớm quá, cô theo dõi không phải để hi vọng bệnh 

thuyên giảm mà để mong thấy triệu chứng của cái chết. 

Cô lấy làm lạ sao mà mình có tâm trạng như vậy được, nhưng sự thực 

là thế. Tệ hơn nữa, từ khi cha đau (trước lúc đó nữa chứ, từ khi cô không 

tản cư, ở lại với cha để chờ đợi một cái gì) thì những dục vọng, hi vọng đã 

dịu, đã quên trong lòng rồi, bỗng bừng dậy, thiết tha. Cái ý nghĩ rằng cô 

có thể sống một đời độc lập, thoát khỏi nỗi sợ cha, có thể hưởng được 

hạnh phúc của ái tình và hôn nhân nữa, cái ý nghĩ đó mấy năm nay không 

lởn vởn trong óc cô nữa thì bây giờ lại ám ảnh cô. Cô cố xua đuổi nó đi 

mà lại vẫn tự hỏi hoài, sau khi «điều đó» xảy ra cô sẽ tổ chức cuộc đời ra 

 
1 Bản Hazan: Ánh nắng lấp lánh, chiếu qua cành lá bồ đề, thành những đám 

tròn nhỏ... 
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sao. Rõ ràng là có ma quỉ quyến dũ rồi, chỉ có cách cầu nguyện mới đuổi 

được nó đi thôi. Và cô quì xuống, ngước mắt lên nhìn hình Thánh và đọc 

kinh nhưng chỉ đọc ngoài miệng thôi, không sao cầu nguyện được. Cô 

thấy bị lôi cuốn vào một thế giới mới, thế giới hoạt động, làm lụng,1 tự do 

trái hẳn với thế giới tinh thần giam hãm cô từ trước tới nay trong đó cô 

chỉ có mỗi một niềm an ủi là cầu nguyện. Cô không khóc được nữa, cũng 

không cầu nguyện được nữa; cuộc sống đã xâm chiếm cô rồi. 

Ở lại Bogoutcharovo đã hóa ra nguy hiểm; quân Pháp tiến tới hoài và 

trong một làng cách đó mười lăm dặm, một điền trang đã bị cướp phá. 

Viên y sĩ đòi chở bệnh nhân đi, viên đô thống quí tộc phái một công 

chức tới thúc nữ công tước Maria tản cư gấp; viên cảnh sát trưởng đích 

thân tới bảo rằng quân Pháp chỉ còn cách có bốn chục dặm; những tờ báo 

cáo của chúng đã truyền tới trong các làng và nếu cô không đưa công 

tước đi trước ngày 15 thì ông ta không chịu trách nhiệm gì nữa đâu. 

Cô Maria quyết định đi ngày 15. Cô bận rộn suốt ngày 14 vì sửa soạn 

hành trang, cắt đặt công việc, bây giờ trong nhà ai cũng tới xin cô mệnh 

lệnh. Đêm 14 rạng ngày 15 cô không bỏ áo ngoài, ngủ ngay trong phòng 

kế phòng lão công tước cũng như mọi đêm khác. Mấy lần thức giấc cô 

nghe thấy tiếng rên khừ khừ của cha và tiếng giường cót két, tiếng chân 

của Tikhon và của viên y sĩ lại trở mình cho ông cụ. Mấy lần cô lại ghé tai 

vào cửa nghe ngóng: cô cảm thấy đêm đó cha rên rỉ và trằn trọc nhiều 

hơn những đêm trước. Cô không thể ngủ lại được nữa và thỉnh thoảng lại 

gần cửa lắng tai nghe nhưng không dám bước vô. Mặc dầu cha nói không 

được, cô cũng cảm thấy rằng cụ không muốn cho cô tỏ vẻ ái ngại, lo lắng, 

cho nên mỗi khi cụ thấy cô chăm chú nhìn mình thì bực bội quay mặt đi. 

Cô biết rằng ban đêm vô thăm cha một cách bất thường thì cha sẽ nổi 

giận. 

Nhưng không lúc nào cô xót xa lo sợ cha mất như lúc này. Cô ôn lại 

những quãng đời cha con sống gần nhau, và thấy trong mỗi lời nói, trong 

mỗi hành động của cha, đều có dấu hiệu của tình thương yêu. Đôi khi, 

giữa những kỷ niệm đó, con quỉ lại trở lại cám dỗ cô làm cho cô thấy viễn 

ảnh quyến dũ của một tương lai độc lập hơn nhưng cô vội ghê tởm xua 

đuổi ngay những ý tưởng đó đi... Gần sáng, lão công tước hết trằn trọc và 

cô Maria chợp mắt được. 

Cô thức dậy trễ. Lúc thức dậy người ta thường có những tình cảm thành 

thực2, và cô bỗng nhận thấy cái gì đã làm cho cô lo lắng nhất khi cha đau. 

Cô lại sát cửa nghe ngóng; vẫn thấy tiếng thở khò khò của cha, cô thở dài 

 
1 Bản Hazan: khó khăn. 
2 Bản Gallimard: những cảm giác thành thực, tàn nhẫn. 
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nghĩ bụng rằng bệnh cũng vẫn vậy. 

Rồi cô ghê tởm cho chính mình, kêu lên: 

- Nhưng làm sao có thể xảy ra cái gì khác được chứ? Mình muốn gì vậy? 

Muốn cha chết ư? 

Cô thay áo, rửa mặt, đọc kinh, đi ra thềm. Xe đã đậu ở đó rồi nhưng 

chưa thắng ngựa, gia nhân còn đương chất hành lý lên. Sáng hôm đó trời 

xam xám, mát mẻ. Cô đứng ở thềm một lát, hoảng sợ cho tâm trạng đê 

tiện của mình, và rán bình tĩnh rồi mới vô thăm cha. Viên y sĩ xuống 

thang, lại gần cô, bảo: 

- Hôm nay cụ khá hơn một chút. Tôi đi kiếm tiểu thư đây. Đã nghe hiểu 

được lời cụ nói rồi. Cụ muốn gặp tiểu thư. Tiểu thư vô đi. 

Hay tin đó, tim cô Maria đập mạnh tới nỗi mặt cô tái mét và cô phải vịn 

vào thành cửa cho khỏi té. Gặp cha, nói chuyện với cha, dám nhìn thẳng 

vào mặt cha lúc này, lúc mà trong lòng mình đầy những ý tưởng tội lỗi, ôi 

vui thì có vui, nhưng ghê gớm quá. 

Viên y sĩ giục: 

- Tiểu thư vô đi. 

Cô vô phòng cha, tiến lại gần giường. Cụ nằm ngửa, nửa người trên kê 

cao lên, hai bàn tay xương xẩu, nhỏ bé, gân xanh ngoằn ngoèo, đặt ra 

ngoài1 chiếc mền; con mắt bên trái đăm đăm nhìn thẳng phía trước, con 

bên phải lác, lông mày và môi bất động. Coi cụ gầy quá, nhỏ bé quá, 

đáng thương quá. Mặt khô đét, choắt lại, như tan rã ra. Cô Maria hôn tay 

cha. Thấy tay trái cha siết tay mình, cô biết rằng cha chờ mình từ lâu. Cụ 

lắc tay cô, cau mày, mím môi, có vẻ bực tức. 

Cô hoảng hốt nhìn cha, cố đoán xem cụ muốn gì. Khi cô đã đổi chỗ 

đứng để cho con mắt bên trái của cha nhìn được vào mặt mình rồi cụ mới 

bình tĩnh lại được một lát. Rồi cặp môi và lưỡi cụ mấp máy phều phào 

phát ra vài thanh âm và bắt đầu nói, mắt rụt rè, năn nỉ nhìn con, chỉ sợ 

con không hiểu mình. 

Cô chú hết tinh thần để nhìn cụ. Cụ gắng sức cử động cái lưỡi, coi 

muốn tức cười, cô phải cúi mặt xuống, cố nén những tiếng nức nở nó 

dâng lên tới cổ. Cụ lẩm bẩm lặp lại mấy lần một câu gì đó mà cô không 

nghe ra, nhưng rán đoán ý nghĩa rồi nhắc lại để hỏi xem có phải cha 

muốn nói vậy không. 

Sau cùng viên y sĩ đoán rằng cụ muốn hỏi cô có sợ không. Nhưng cụ lắc 

đầu, tỏ rằng không phải mình muốn nói vậy, rồi lặp lại một lần nữa như 

 
1 Bản Gallimard: vò. 
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trước. 

Bỗng cô Maria nói: 

- À, nghe ra rồi, linh hồn đau khổ. 

Lão công tước phều phào đáp một tiếng gì như tiếng “ừ”, nắm tay con 

gái, đặt lên vài chỗ trên ngực như để kiếm chỗ nào cho thật đúng1. 

Giọng cụ bây giờ nghe rõ hơn: 

- Tất cả lòng cha nghĩ tới con... lòng cha. 

Thấy con đã hiểu mình, giọng cụ càng rõ ràng hơn nữa. 

Cô Maria cố nén những tiếng nức nở, gục đầu vào tay cha. Cụ vuốt tóc 

cô, nói nho nhỏ: 

- Cha gọi con cả đêm qua. 

Cô vừa khóc vừa đáp: 

- Nếu con biết được... Con không dám vào. 

Cụ xiết tay cô: 

- Con không ngủ? 

Cô lắc đầu: 

- Dạ không. 

Cô vô tình bắt chước cha, cũng ra dấu để nói và cơ hồ như lưỡi cô cũng 

cử động khó khăn như lưỡi cha. 

- Con à... con yêu quí của cha... 

Cô không nghe rõ tiếng gì nhưng thấy vẻ nhìn của cha, cô hiểu rằng lần 

này là lần đầu tiên cụ nói một lời âu yếm với mình. 

Cụ nói tiếp: 

- Sao con không vô? 

Cô Maria nghĩ bụng: 

- Mà mình thì mình mong cho cha chết! 

Ngừng một lát, cụ lại nói: 

- Cảm ơn, cảm ơn con... con gái yêu quí của cha, cảm ơn hết thảy, hết 

thảy... xin lỗi con... cảm ơn... xin lỗi... cảm ơn! (Nước mắt cụ trào ra - 

Bỗng cụ bảo): Gọi Andrioucha2 vô. 

 
1 Bản Bibliothèque mondiale: chỗ nào vừa ý cụ nhất. 
2 Tức André. 
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Măt cụ có vẻ rụt rè như một em bé sợ bị từ chối. Hình như cụ cũng 

nhận thấy rằng lời yêu cầu của mình vô nghĩa: cô Maria có cảm giác như 

vậy, đúng hay không, không biết. 

Cô đáp: 

- Con có nhận được thư của anh con. 

Cụ nhìn cô, vẻ sửng sốt, sợ sệt. 

- Bây giờ nó ở đâu? 

- Thưa cha, ở trong quân đội, tại Smolensk. 

Cụ nhắm mắt lại, lặng thinh một chút; rồi như để đánh tan nỗi nghi ngờ 

của mình và đồng thời tỏ rằng mình bây giờ đã tinh táo, nhớ lại cả, cụ lại 

mở mắt ra, gật đầu. 

Giọng cụ thấp nhưng rõ ràng: 

- Phải, nước Nga nguy mất; chúng nó làm mất nước Nga. 

Cụ lại khóc, nước mắt trào trên má cụ. Cô Maria cũng không cầm được 

nữa, ngó mặt cha mà khóc. 

Cụ nhắm mắt lại, tiếng nức nở dịu dần. Cụ trỏ cặp mắt của mình. 

Tikhon đoán được ý, chùi mắt cho cụ. 

Cụ lại mở mắt ra, nói vài tiếng mà không ai nghe ra. Cô Maria đoán ra 

cha vẫn còn băn khoăn về nước Nga, về André, về chính cô, về cháu nội 

của cụ hoặc về chính cái chết của cụ. Nhưng không phải vậy. 

Cụ chỉ muốn nói: 

- Con đi bận cái áo trắng đi, cha ưa cái áo đó. 

Tikhon nghe ra, lặp lại cho Maria, cô khóc nức nở; viên y sĩ nắm cánh 

tay cô, dắt cô ra ngoài hiên, khuyên cô bình tĩnh trở lại mà lo sửa soạn 

lên đường. Trong khi cô Maria ra khỏi phòng, lão công tước vẫn nói về con 

trai, về chiến tranh, về nhà vua, giận dữ cau mày lại, cất cao giọng khàn 

khàn và thình lình lên cơn lần nữa, lần này là lần thứ hai và lần cuối cùng. 

Cô Maria lúc đó còn đứng ở ngoài hiên. Trời đã nắng, không khí oi ả. Cô 

không còn biết gì nữa, không suy nghĩ, cảm giác gì cả, chỉ để cho lòng 

tràn ngập một niềm thắm thiết yêu quí cha mà cô cho rằng từ trước tới 

nay cô chưa bao giờ cảm thấy. Cô chạy ra vườn, vừa khóc vừa đi về phía 

ao, theo con đường hai bên có những cây bồ đề non do công tước André 

trồng. 

- Mà mình... mình thì... mong cho cha chết! Phải, mình đã mong cho 

chóng xong đi... Mình mong được yên thân... Và bây giờ mình sẽ ra sao 

đây? Khi cha không còn đó thì yên thân để làm gì? 
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Cô lặp đi lặp lại như vậy trong khi vừa rảo bước vừa đưa tay nén ngực 

mà tiếng nức nở vẫn cứ bật ra. 

Đi một vòng trong vườn rồi cô trở lại thềm nhà thì thấy cô Bourienne đi 

kiếm mình (cô ta không chịu rời Bogoutcharovo) với một người lạ mặt. 

Người này là viên đô thống quí tộc trong miền đích thân lại giục nữ công 

tước khởi hành ngay đi. Cô nghe ông ta nói mà chẳng hiểu gì cả. Cô đưa 

ông ta vô nhà, mời ông ta ở lại dùng bữa chiều với mình. Ngồi tiếp chuyện 

ông một lát rồi cô xin lỗi để vô phòng cha. Nhưng viên y sĩ mặt thất sắc, 

vừa ở trong phòng đó bước ra bảo cô không thể vô được. 

- Không được, tiểu thư đi chỗ khác đi. 

Cô trở ra vườn; ngồi trên một đám cỏ, ở một chỗ không ai trông thấy, 

tại chân cái dốc đưa xuống ao. Cô không nhớ ngồi ủ rũ như vậy bao lâu. 

Có tiếng chân đàn bà chạy tới làm có giật mình đứng dậy, thấy chị hầu 

phòng của cô là Douniacha đương hấp tấp đi kiếm mình; nhưng khi thấy 

cô chủ thì chị ta ngừng lại như kinh hoảng. Giọng chị ta hổn hển: 

- Xin mời tiểu thư vô, lão công tước... 

Không đợi chị ta nói hết câu, cô đáp liền: 

- Tôi vô đây, tôi vô đây. 

Rồi tránh cặp mắt của chị ta, cô chạy về nhà. 

Viên đô thống quí tộc đợi cô ở cửa, bảo cô: 

- Thưa tiểu thư, ý Chúa đã thực hiện, xin tiểu thư can đảm đón mọi sự. 

Cô hét lên, giọng dữ tợn: 

- Để mặc tôi, không phải vậy. 

Viên y sĩ muốn cản cô lại, nhưng cô xô ông ta ra, chạy về phía cửa 

phòng. «Tại sao họ lại cản mình? Tại sao vẻ mặt họ lại hoảng hốt như 

vậy? Tôi không cần ai cả! Mà họ đứng cả đó làm gì?» Cô mở cửa ra: ánh 

sáng chói lọi tràn ngập căn phòng lúc nãy còn mờ mờ tối làm cho cô sợ. U 

già và mấy người đàn bà khác đứng ở đó; họ dang ra nhường lối cho cô, 

lão công tước vẫn nằm như cũ nhưng mặt có vẻ bình tĩnh, nghiêm nghị 

làm cho cô ngừng lại một chút ở ngưỡng cửa. 

Cô vừa tiến lại giường, vừa nghĩ bụng: «Không, cha chưa chết, không 

thể như vậy được.» Cô rán nén nỗi kinh hoảng, khẽ hôn lên má của cha; 

rồi cô vội lùi lại ngay. Tất cả tình âu yếm đối với cha bỗng biến mất, cô 

chỉ còn thấy khiếp sợ. «Vậy là cha chết rồi! Cha chết rồi, và ở cái chỗ cha 

nằm lúc nãy bây giờ chỉ có một cái gì khác lạ, đáng khiếp, một cái bí mật 

ghê gớm làm cho mình sự tới run lên!» Rồi cô úp mặt vô hai bàn tay, gục 

xuống; viên y sĩ đưa tay ra đỡ cô. 
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* 

Trước mặt Tikhon và viên y sĩ, mấy người đàn bà lau rửa thi hài của 

công tước Bolkonski, cột một chiếc khăn mùi xoa ở dưới cằm cho miệng 

khỏi há hốc, cột một chiếc khăn khác cho hai ống chân khép lại. Sau khi 

bận cho công tước một phẩm phục đầy huy chương, họ đặt thi hài khô đét 

đó lên trên bàn. Không biết ai ra lệnh và cũng chẳng biết lệnh ra lúc nào, 

mọi việc như tự xảy ra cả. Chiêu tối người ta đốt nến ở chung quanh quan 

tài phủ một tấm dạ đen, rải những cành cây đỗ tùng trên sàn, lót một bản 

kinh chữ in xuống dưới đầu người chết, rồi một người giúp lễ đứng trong 

một góc đọc các Thánh Thi. 

Cũng như một bầy ngựa tụ tập nhau, phì hơi, chồm lên chung quanh 

một con ngựa chết, một đám đông chen chúc nhau chung quanh quan tài, 

đủ cả người thân và người lạ: viên đô thống qui tộc, thôn trưởng và các 

người đàn bà trong làng; mọi người, mắt đăm đăm và khiếp sợ, đều làm 

dấu thánh giá, cúi đầu và hôn bàn tay lạnh ngắt cứng đơ của lão công 

tước1. 

 

CHƯƠNG IX 

 

Khi công tước André chưa lại ở Bogoutcharovo thì điền trang bỏ mặc 

cho nông dân và nông dân ở đây cũng khác nông dân ở Lissi-Gori về 

giọng nói, y phục, phong tục. Người ta gọi họ là «dân thảo dã». Khi họ 

đến Lissi-Gori để tiếp tay trong mùa gặt hoặc vét ao và hào, lão công tước 

khen sức làm việc dẻo dai của họ nhưng không ưa tánh tình thô lỗ man rợ 

của họ. 

Từ hồi công tước André lại, những cải cách như xây dưỡng đường, 

trường học, giảm địa tô, đã không làm cho phong tục họ thuần hơn mà 

trái lại còn làm cho cái tánh mà lão công tước gọi là dã man của họ tăng 

lên nữa. Luôn luôn họ phao tin bậy: khi thì bảo người ta sắp bắt họ làm 

lính Cô-dác, lúc thì bảo người ta sắp bắt họ theo một tôn giáo mới; có khi 

họ đồn với nhau về những chỉ dụ nào đó của Sa hoàng; có khi họ lại bảo 

trong buổi lễ tuyên thệ với Hoàng Đế Paul năm 1797, các trang chủ có 

hứa trả tự do cho nông nô rồi thì nuốt lời; có khi họ lại nói quyết rằng bảy 

năm nữa Pierre đệ tam2 sẽ trở về ngôi báu và lúc đó mọi người sẽ được tự 

 
1 Tác giả đã lầm, Lão công tước đau ngày mùng 7 tháng 8 nằm liệt giường tới 

ba tuần mà sao mất ngày 15 thang 8 được? 
2 Một ông vua (1728-1762) bị truất phế rồi bị Nữ Hoàng Catherine lập mưu ám 

sát, nhưng họ vẫn tin rằng còn sống, và vẫn mong ông ta khôi phục được ngôi 

báu vì họ cho ông ta là một vị minh quân. 
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do, mọi sự sẽ đơn giản, chẳng cần luật pháp gì nữa. Những lời đồn về 

chiến tranh, về Bonaparte, về cuộc xâm lăng của quân Pháp, trong óc họ, 

lẫn lộn với những quan niệm mơ hồ về tên Quỉ vương phản Chúa, về sự 

tận thế, về sự tự do hoàn toàn. 

Ở chung quanh Bogoutcharovo có nhiều làng lớn hoặc của hoàng gia 

hoặc của các trang chủ, mà cư dân đều là nông dân đóng địa tô. Rất ít có 

trang chủ nào ở tại đó; số gia nhân và nông dân biết đọc rất hiếm; cho 

nên những trào lưu bí mật trong đời sống dân gian ở đấy, mà người 

đương thời không hiểu được nguyên do và ý nghĩa, còn mạnh hơn ở đâu 

hết. Như việc sau này chẳng hạn: hai chục năm trước, dân trong miền 

đua nhau di cư đến những dòng sông nước nóng nào đó; cả trăm nông 

dân, một số ở Bogoutcharovo, bỗng dưng bán gia súc, đi tới một nơi nào 

đó ở miền đông-nam. Y như những đàn chim di-thê vượt trùng dương, họ 

dắt díu vợ con tới những miền mà chưa kẻ nào trong đám họ đặt chân tới. 

Có kẻ bỏ tiền ra chuộc tự do, có kẻ trốn chủ, đi bộ hoặc ngồi xe, từng 

đoàn kéo nhau tới miền nước nóng. Một số bị bắt lại, trừng trị, đầy qua 

Sibérie; một số khác chết giữa đường vì đói hoặc lạnh; một số nữa tự ý 

trở về rồi phong trào tự lắng xuống, chẳng có lý do gì rõ rệt, cũng y như 

khi mới phát vậy. Nhưng trong đám dân ấy vẫn còn những trào lưu ngấm 

ngầm, mỗi ngày một thêm mạnh mẽ để tới một lúc nào đó phát ra một 

cách cũng lạ lùng, bất ngờ, mà đồng thời lại đơn giản, tự nhiên, ồ ạt như 

trào lưu kể trên. Năm 1812 này, ai sống sát với dân chúng tất thấy họ bị 

những sức ngầm đó tác động sâu mạnh và chỉ chực bùng ra thôi. 

Alpatitch tới Bogoutcharovo trước khi lão công tước mất được ít ngày, 

đã nhận thấy nông dân ở đây có vẻ xôn xao: trái hẳn với miền Lissi-Gori 

tại đó dân chúng tản cư hết rồi, bỏ lại làng mạc cho bọn Cô-dác phá 

phách trong một phạm vi sáu chục dặm đường kính; ở Bogoutcharovo này 

«dân thảo dã» liên lạc với quân Pháp, chuyền tay nhau những truyền đơn 

của địch và không nghĩ tới chuyện tản cư. Do một gia nhân tin cẩn, 

Alpatitch biết rằng một tên Karp nào đấy rất có ảnh hưởng trong làng, 

đánh một chiếc xe do nhà cầm quyền trưng dụng, vừa mới về làng phao 

tin rằng lính Cô-dác cướp phá những làng mạc dân cư bỏ trống, còn quân 

Pháp thì không hề động chạm tới. Alpatitch còn hay rằng hôm trước, một 

nông dân khác, từ làng Vislooukhovo do quân Pháp chiếm đóng, đem về 

một bản hiệu triệu trong đó tướng Pháp bảo sẽ không làm gì hại dân cư 

và nếu cứ ở lại đừng đi đâu cả thì quân Pháp có trưng dựng cái gì sẽ trả 

tiền mặt. Để đưa ra bằng chứng, tên đó chìa ra một phiếu công trái1 một 

trăm rúp mà quân Pháp đặt cọc để mua cỏ cho ngựa; hắn không biết rằng 

công trái đó là giấy giả. 

 
1 Công trái của Pháp, lưu hành hồi cách mạng, lấy công sản làm bảo đảm. 
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Điều này mới nghiêm trọng hơn, ngay buổi sáng Alpatitch ra lệnh cho 

thôn trưởng sửa soạn xe cộ để chở hành lý cho nữ công tước, lão hay tin 

rằng có cuộc hội họp trong thôn và dân chúng đã quyết định không đi đâu 

cả, đợi xem thời cuộc ra sao. Mà thời gian lại cấp bách. Ngày 15 tháng 

tám, ngày lão công tước thất lộc, viên đô thống quí tộc đã giục cô Maria 

phải lên đường ngay vì tình hình nguy ngập, để tới ngày 16 thì ông ta 

không chịu trách nhiệm nữa. Tối hôm đó ông ta ra về, hứa hôm sau sẽ lại 

đưa đám. Nhưng rồi ông ta không giữ được lời vì quân địch tiến bất ngờ, 

ông phải vội vàng dắt gia đình tản cư và chở theo những vật quí giá nhất. 

Từ ba chục năm nay, Bogoutcharovo do một thôn trưởng lên là Dron cai 

quản. Hắn là một nông dân mạnh mẽ về thể chất cũng như về tinh thần, 

khi bắt đầu có tuổi thì để râu xồm xoàm, nhưng sáu bảy mươi mà vẫn 

không thay đổi chút gì, tóc không bạc, răng vẫn còn đủ, lưng vẫn thẳng, 

sức vẫn mạnh như hồi ba mươi. 

Hồi có phong trào di cư tới miền nước nóng, hắn cũng bỏ đi như những 

nông dân khác rồi trở về; ít lâu sau hắn được cử làm thôn trưởng ở 

Bogoutcharovo, và hai mươi ba năm nay hắn làm tròn trách nhiệm một 

cách không chê vào đâu được. Nông dân sợ hắn hơn là sợ trang chủ. Lão 

công tước, thiếu công tước và người quản lý điền trang đều mến hắn, gọi 

đùa hắn là «thượng thư.» Suốt thời gian làm thôn trưởng, không bao giờ 

thấy hắn say rượu cũng không bao giờ thấy hắn đau; ngay cả sau những 

đêm thức suốt sáng hoặc sau những lúc làm việc cực nhọc nhất, hắn cũng 

không bao giờ có vẻ mệt mỏi; không biết đọc, không biết viết, mà không 

bao giờ lầm lẫn về tiền bạc, hoặc tính sai số bao bột hắn bán ra từng xe 

lớn, hoặc số lúa thu hoạch được về mỗi mẫu ruộng trong điền trang. 

Chính hắn là người mà ngày đưa đám lão công tước, Alpatitch cho gọi 

tới, ra lệnh chuẩn bị mười hai con ngựa cho các xe của tiểu thư, và mười 

tám chiếc xe nhỏ để chở đồ đạc mang đi. Tuy dân ở đây đều nộp tô, 

Alpatitch cho rằng thi hành lệnh đó không có gì khó khăn cả, vì 

Bogoutcharovo có tới hai trăm ba chục nóc gia mà nhà nào cũng khá giả. 

Vậy mà khi nghe lệnh, thôn trưởng Dron làm thinh cúi mặt xuống. 

Alpatitch kể tên vài nông dân mà lão biết là có thể cung cấp xe được. 

Dron đáp rằng ngựa các nhà ấy đều mắc cả. Alpatitch kể tên mấy nông 

dân khác. Theo Dron thì những nhà này cũng không có ngựa: nhà thì 

ngựa đã bị trưng dụng, nhà thì ngựa kiệt lực rồi, có con chết vì đói, rốt 

cuộc không những không kiếm đâu ra được cho xe tải, ngay đến xe cho 

nữ công tước đi cũng không kiếm được ngựa nữa. 

Alpatitch chăm chú nhìn hắn rồi cau mày. Dron là một thôn trưởng kiểu 

mẫu, thì Alpatitch hai chục năm nay coi sóc các điền trang của lão công 
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tước cũng đáng gọi là một viên quản lý kiểu mẫu. Lão có một cái khiếu rất 

nhậy, hiểu ngay được đúng những nhu cầu cùng bản năng của những 

người lão tiếp xúc. Thoáng nhìn Dron, lão biết ngay rằng những câu trả lời 

của hắn không phản ánh ý nghĩ của hắn đâu mà phản ánh ý nghĩ của dân 

trong thôn Bogoutcharovo mà hắn đã chịu ảnh hưởng. Lão biết dư rằng 

Dron đã giàu có, bị cả thôn ghét, nên lừng khừng, không biết nên đứng về 

phía chủ hay đứng về phía nông dân. Alpatitch đọc được tất cả những cái 

đó trong vẻ nhìn cua hắn; vì vậy lão cau mày xông tới bảo: 

- Nghe tao đây, Dron, đừng nói bậy nói bạ nữa. Công tước đại nhân 

André Nicolaitch đã đích thân ra lệnh cho tao tản cư mọi người đi, không 

để cho ai liên lạc với giặc. Hoàng Đế có ban lệnh về điều đó. Kẻ nào ở lại 

sẽ là phản quốc. Mày nghe ra chưa? 

Dron đáp mà không ngửng mặt lên: 

- Nghe. 

Alpatitch không vừa lòng về câu trả lời đó, lắc đầu, nói: 

- Này, Dron, như vậy không êm đâu. 

Dron buồn rầu đáp: 

- Xin tùy ý ông! 

Alpatitch rút bàn tay ra khỏi mép hai vạt chiếc cáp-tăng, điệu bộ khoa 

trương, trỏ chỗ sàn dưới chân Dron. 

- Này, đừng làm bộ tinh ranh với tao. Tao không những nhìn thấu trong 

lòng mày mà còn nhìn thấu cả thước sâu dưới chân mày nữa. 

Dron lúng túng, liếc trộm Alpatitch rồi lại cúi mặt xuống liền. 

- Thôi đừng nói bậy bạ nữa, về bảo chúng sửa soạn mai đi Moscou, và 

sáng sớm phải đem xe lại đây chở hành lý cho tiểu thư. Nhất là đừng đi 

hội họp với chúng, nghe? 

Dron quì thụp xuống chân Alpatitch: 

- Iakov Alpatitch, xin ông cất chức tôi đi. Đây chìa khóa đây, xin ông 

thu lấy. Xin ông tha cho tôi làm thôn trưởng, tội nghiệp tôi! 

Alpatitch cất giọng nghiêm khắc, lặp lại: 

- Thôi! Tao thấy sâu một thước dưới chân mày rồi. 

Lão biết rằng nhờ tài nuôi ong, gieo giống, và nhờ trên hai chục năm 

giữ được lòng mến của chủ, nên từ lâu lão đã nổi danh là phù thủy cao 

tay mà phù thủy cao tay thì có phép nhìn thấu một thước ở dưới chân 

người khác. 
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Dron đứng dậy, muốn nói nhưng Alpatitch ngắt lời: 

- Chúng bay mưu tính cái trò gì thế, hừ?... Nghĩ bậy bạ gì thế? 

- Tôi làm gì được với bọn họ? Tụi nó muốn điên rồi... Tôi đã bảo 

chúng... 

- Bảo chúng, bảo chúng cái gì?... Chúng say rượu à, phải vậy không? 

- Ông Iakov Alpatitch ạ, vâng chúng say mèm, không còn biết gì nữa, 

đã khui thùng thứ hai rồi. 

- Nghe này, tao đi báo cho cảnh sát trưởng đây, còn mày thì về bảo 

chúng dẹp cái trò đó đi, phải cung cấp xe cho đủ, nghe chưa? 

- Xin tuân lệnh. 

Iakov Alpatitch không nói thèm nữa. Do kinh nghiệm lão biết rằng cách 

hay nhất để bắt kẻ khác tuân lệnh là đừng bao giờ cho họ thấy rằng mình 

nghi ngờ họ sẽ không tuân lời. 

Làm cho Dron ngoan ngoãn đáp “Xin tuân lệnh", lão thỏa mãn rồi, mặc 

dầu trong thâm tâm lão biết chắc rằng nếu không nhờ binh lực can thiệp 

thì không khi nào chúng chịu đánh xe lại. 

Quả thực, tới tối mà vẫn không thấy chiếc xe nào cả. Họ lại hội họp một 

lần nữa trước quán rượu; quyết định với nhau là lùa hết ngựa vào rừng 

chứ không chịu cung cấp gì cả. Không cho nữ công tước hay, Alpatitch sai 

khuân hết đồ đạc của mình ở những xe lão vừa đem từ Lissi-Gori tới rồi ra 

lệnh hôm sau lấy ngựa của những xe ấy thắng vào xe của nữ công tước. 

Rồi lão đi tìm các nhà chức trách. 

 

CHƯƠNG X 

 

Chôn cất cha xong, cô Maria ở lì trong buồng, không tiếp ai cả. Một nữ 

tì lại gõ cửa, thưa rằng Alpatitch muốn xin chỉ thị về việc lên đường (lúc 

bấy giờ lão chưa nói chuyện với Dron). Nữ công tước đương nằm trên đi 

văng nhỏm dậy, trả lời qua cánh cửa đóng rằng cô không muốn đi đâu cả 

và đừng ai quấy rầy gì cô nữa. 

Cửa sổ trong phòng nhìn về hướng tây. Nằm trên đi văng, quay mặt 

vào tường, cô mân mê mấy cái khuy trên chiếc gối da; mắt nhìn chiếc gối 

mà trí óc rối ren tập trung cả vào điều này: chết rồi không sao sống lại 

được mà tâm hồn cô, trước kia cô đâu có ngờ, từ khi cha đau tới giờ, mới 

thấy nó đê tiện làm sao. Cô muốn cầu nguyện lắm, nhưng trong tâm 

trạng đó, làm sao cô dám nhìn Chúa! Và cô nằm yên như vậy lâu, rất lâu. 
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Mặt trời đã xuống thấp ở phía bên kia nhà, ánh hoàng hôn xiên xiên 

chiếu qua cửa sổ làm cho căn phòng và một góc chiếc gối da cô đang nhìn 

sáng rực lên. Dòng tư tưởng của cô bỗng nhiên gián đoạn. Cô nhỏm dậy 

như cái máy, vuốt lại mớ tóc, lại gần cửa sổ, hít ngọn gió mát của buổi 

chiều đẹp đẽ. 

Cô ngồi phịch xuống một chiếc ghế dựa, gục đầu vào thành cửa sổ, 

nghĩ thầm: «Ừ, bây giờ thì mày có thể yên ổn ngắm cảnh đẹp của chiều 

tà. Cha mày không còn nữa, và từ nay không ai quấy rầy mày nữa.» 

Có tiếng dịu dàng êm ái từ ngoài vườn gọi cô, rồi cô thấy có ai hôn lên 

đầu mình, bèn quay lại. Cô Bourienne bận áo tang đen, ống tay rộng và 

viền trắng1, đã rón rén lại gần, thở dài hôn cô Maria rồi nức nở khóc. Nữ 

công tước tức thì nhớ lại nỗi bất hòa giữa hai người, lòng ghen tức cô 

Pháp đó; nhưng cô cũng lại nhớ rằng gần đây cha mình đã thay đổi thái 

độ với cô ta, đã không muốn gặp mặt cô ấy nữa, vậy thì những điều trước 

kia mình nghi ngờ oán trách cô ta đều bất công. Cô nghĩ thầm: «Với lại, 

cái thứ mình, một kẻ đã mong cho cha chết thì còn có quyền phê phán ai 

nữa!» 

Cô nhớ lại rõ rệt tình cảnh cô Bourienne, phải ăn gởi ở nhờ, bây giờ 

phải tùy thuộc mình mà mình thì bấy lâu không cho cô ta gặp mặt. Nghĩ 

vậy cô thương hại thiếu nữ đó, nhìn cô ta một cách dò hỏi dịu dàng và 

chìa tay cho cô ta hôn. Cô Bourienne hôn rồi vừa khóc vừa nói đến nỗi 

đau khổ trong nhà mà cô ta chia xẻ. Cô ta bảo lúc này chỉ còn mỗi một 

niềm an ủi là được nữ công tước cho phép cô ta dự vào nỗi buồn của nữ 

công tước, và trước cảnh đau khổ lớn lao này, bao nhiêu điều hiểu lầm 

nhau trước kia sẽ không còn nữa; riêng về phía cô ta thì cô ta tự thấy 

lương tâm trong sạch mà «Người» ở trên kia nhìn xuống, cũng thấu tấm 

lòng yêu quí và biết ơn của cô ta. Nữ công tước Maria nghe mà không 

hiểu ý nghĩa những lời đó, thỉnh thoảng ngước mắt lên ngó và thích cái 

giọng êm ái của cô ta. 

Cô Bourienne ngừng một chút rồi nói tiếp: 

- Tiểu thư ạ, tình cảnh của tiểu thư lúc này thực là nguy hiểm về hai 

mặt. Em hiểu rằng tiểu thư không kịp và cũng không thể nghĩ tới bản 

thân được; nhưng em quí mến tiểu thư nên phải nghĩ đến điều ấy thay 

tiểu thư... Alpatitch đã vô thưa chuyện với tiểu thư chưa? Đã trình về việc 

đi chưa? 

Nữ công tước Maria không đáp, nàng không hiểu ai đi và đi đâu. « Bây 

giờ đây mình còn tính toán chuyện gì được nữa? còn suy nghĩ gì được 

nữa? Việc gì thì cũng mặc.» Nàng không đáp. 
 

1 Y phục đại tang những tháng đầu. 
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Cô Bourienne nói thêm: 

- Marie thân mến, tiểu thơ có biết rằng chúng ta nguy đến nơi rồi 

không? Chung quanh chúng ta, chỗ nào cũng có quân Pháp; bây giờ mà 

đi thì nguy lắm đấy. Đi thì bị bắt mất, và có Trời biết được... 

Maria ngó cô ta, không hiểu cô ta muốn nói gì, một lát rồi mới đáp: 

- Người ta đâu có biết rằng lúc này tôi chẳng cần gì cả, muốn ra sao 

cũng được. Dĩ nhiên, tôi không muốn bỏ “người” mà đi... Alpatitch có nói 

với tôi về chuyện đi đó. Cô thu xếp với chú ấy; còn tôi, tôi chẳng muốn gì 

cả, chẳng nghĩ tới gì được hết... 

- Em có nói chuyện với chú ấy rồi. Chú ấy hi vọng rằng ngày mai chúng 

ta có thể đi được; nhưng em nghĩ nên ở lại đây thì hơn. Vì Marie thân mến 

ạ, tiểu thư cũng nhận rằng giữa đường mà sa vào tay quân địch hoặc tay 

nông dân nổi loạn thì thật là khủng khiếp chứ. 

Cô Bourienne móc trong cái túi con ra một tờ hiệu triệu mà giấy khác 

thứ giấy thường in các tài liệu Nga, tờ hiệu triệu đó của tướng Pháp 

Rameau, khuyên dân đừng tản cư: các nhà chức trách Pháp sẽ bảo hộ 

cho. 

Cô Bourienne chìa tờ hiệu triệu cho nữ công tước, bảo: 

- Em nghĩ tiểu thư nên ngỏ lời với vị tướng đó; em tin chắc rằng tiểu 

thư sẽ được ông ta kính nể xứng đáng với địa vị của tiểu thư. 

Nữ công tước Maria đọc tờ hiệu triệu rồi mặt cau lại, hỏi: 

- Ai gởi cho cô đây? 

Cô Bourienne đỏ mặt lên, đáp: 

- Có lẽ nghe tên em, họ đoán em là người Pháp. 

Nữ công tước tái mặt, đứng dậy, cầm tờ hiệu triệu bước vô phòng làm 

việc cũ của công tước André, gọi: 

- Douniacha, kêu Alpatitch cho tôi, hoặc Dron, ai cũng được! Và bảo 

Amélie Carlovna đừng vô đây - nghe tiếng cô Bourienne, nàng nói thêm 

như vậy. Nàng tự nhủ: «Phải đi, đi ngay mới được!» Nghĩ tới cái nổi sa 

vào tay quân Pháp, nàng đâm hoảng. 

«Nếu công tước André biết mình ở trong tay quân Pháp! Nếu công tước 

biết rằng mình, con gái của công tước Nicolas Andreievitch Bolkonski, đã 

xin tướng quân Rameau che chở và được hưởng ân huệ của Rameau!» 

Nghĩ tới điều đó, nàng đỏ mặt tía tai, run lên vì cơn giận và lòng tự trọng 

sùng sục lên, chưa bao giờ mãnh liệt như vậy. Nàng tưởng tượng tất cả 

những nỗi đau đớn nhục nhã trong hoàn cảnh của mình. «Tụi Pháp đó sẽ 
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đóng trong nhà này, tướng Rameau sẽ chiếm phòng làm việc của anh ta, 

sẽ lục thư từ, giấy tờ của anh ta ra đọc để giải buồn. Cô Bourienne sẽ 

nghênh tiếp trọng thể các vị quí khách của Bogoutcharovo. Người ta sẽ 

thương tình thí cho ta một cái phòng nhỏ. Tụi lính tráng sẽ phạm tới ngôi 

mộ mới đắp của cha ta để cướp những bội tinh và huân chương của 

người; chúng sẽ bắt ta nghe những trận chúng thắng quân Nga, chúng sẽ 

giả dối tỏ lòng thông cảm nỗi khổ của ta... » Nói cho đúng, những ý nghĩ 

đó không hẳn là ý nghĩ riêng của nàng, mà là ý nghĩ của cha, của anh 

nàng mà trong hoàn cảnh này nàng tự cho rằng có bổn phận phải tuân 

theo. Đối với cá nhân nàng thì ở đâu cũng thế, muốn xảy ra chuyện gì 

cũng mặc, nhưng cha nàng đã mất, anh nàng đã vắng mặt thì nàng tự 

cảm thấy phải thay mặt hai người thân đó. Và bất giác nàng cảm xúc, suy 

nghĩ như cha và anh. Nàng tự cho có bổn phận phải nói và hành động 

đúng như ý muốn của cha và anh. Một mình trong phòng của công tước 

André, nàng rán nhận định tình thế để suy nghĩ hợp với tư tưởng của anh. 

Những bó buộc trong cuộc sống mà nàng tưởng đã không còn nữa từ 

khi cha mất, bây giờ nàng bỗng thấy khẩn thiết, mạnh mẽ hơn bao giờ và 

xâm chiếm hết tâm trí nàng. 

Xúc động, mặt đỏ gay, nàng đi đi lại lại trong phòng, khi thì gọi 

Alpatitch, lúc lại gọi Michel Ivanovitch, hoặc Tikhon, hoặc Dron. 

Douniacha, u già, và không một nữ tì nào có thể cho nàng biết điều gì rõ 

rệt để xác nhận hay phủ nhận những lời quả quyết của cô Bourienne. 

Alpatitch mắc đi tìm các nhà chức trách. Kiến trúc sư Michel Ivanovitch 

mắt còn ngái ngủ, bước vô nhưng cũng chẳng cho nàng biết được gì cả. 

Ông ta vẫn có cái nụ cười tán thành mà mười lăm năm nay ông ta luôn 

luôn dùng để đáp các câu hỏi của lão công tước chứ không đưa ý kiến. 

Nàng hỏi ông ta, ông ta nói bâng quơ mấy lời chẳng biết ông ta thực sự 

nghĩ ra sao. Hỏi tới chú Tikhon, người lão bộc mà mặt hốc hác, tiều tụy, 

còn cái vẻ buồn khôn nguôi, thì chú ta chỉ biết đáp: «Xin đợi lệnh tiểu 

thư», và mỗi lần chú ta ngước mắt lên nhìn nữ công tước Maria thì lại nức 

nở muốn khóc. 

Sau cùng thôn trưởng Dron bước vô, cúi rạp xuống chào rồi đứng tựa 

vào mí cửa. 

Cô Maria bước tới, ngừng lại trước mặt hắn. Cô tin rằng hắn là người 

trung tín - hồi xưa, hằng năm đi chợ phiên Viazma, chính hắn tươi cười 

đem biếu cô những chiếc bánh ngọt thơm mà cô rất thích - nên bảo hắn: 

- Dron à, sau cái tang của chúng ta... 

Cô ngừng lại, không đủ sức nói tiếp nữa. 

Hắn thở dài, đáp: 
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- Chúng ta đều ở trong tay Chúa. 

Im lặng một lát. Rồi cô Maria nén xúc động được, bảo: 

- Dron à, Alpatitch đi vắng, tôi không biết hỏi ai; người ta bảo tôi không 

thể đi được, đúng vậy không? 

- Thưa công tước tiểu thư, tại sao tiểu thư lại đi không được? 

- Người ta bảo rằng đi sẽ nguy hiểm vì có quân địch. Chú Dron, tôi 

chẳng biết làm thế nào, tôi chẳng hiểu gì cả, chẳng có ai để hỏi han cả. 

Tôi muốn, ra sao thì sao, nội đêm nay sẽ đi, hoặc trễ lắm là sáng mai. 

Dron làm thinh, thỉnh thoảng nhìn trộm nữ công tước. Sau cùng hắn 

đáp: 

- Không kiếm được ngựa, tôi đã cho Iakov Alpatitch hay vậy rồi. 

- Và tại sao không kiếm được ngựa? 

- Chúa trừng phạt chúng ta. Ngựa ngày trước, con thì bị trưng dụng, 

con thì chết; thực là một năm vận hạn! Ngựa thì thôi chẳng kể làm gì, 

ngay đến người cũng không có gì ăn... Có kẻ ba ngày nay không có được 

một miếng... Khánh kiệt rồi, không còn chút gì cả! 

Cô Maria chăm chú nghe hắn kể lể, rồi hỏi: 

- Nông dân khánh kiệt rồi ư? Hết lúa rồi ư? 

- Họ đương chết đói... Làm sao họ có thể cung cấp xe cho tiểu thư 

được?... 

- Vậy mà sao không cho tôi hay, hở chú Dron? Không thể cưu mang họ 

được ư? Tôi sẽ gắng hết sức... 

Trong lúc đau xót như vầy, nữ công tước Maria lấy làm lạ rằng còn có 

kẻ giàu và người nghèo, mà kẻ giàu lại không nghĩ tới chuyện giúp đỡ 

người nghèo. Cô nghe nói có một kho lúa nào dành riêng cho trang chủ và 

đôi khi có đem ra phân phát cho nông dân. Cô biết rằng cha và anh cô 

không bao giờ từ chối sự giúp đỡ họ; cô chỉ ngại không tìm được những lời 

lẽ minh bạch để ra lệnh phát lúa trong kho đó cho nông dân như cô 

muốn. Cô sung sướng có được một lý do cao thượng để quên nỗi đau lòng 

của mình trong một lúc. Cô bảo Dron cho cô biết cặn kẽ nông dân cần bao 

nhiêu lúa và trong kho Bogoutcharovo dự trữ được bao nhiêu. 

- Chúng ta còn kho lúa của nhà chủ, của anh tôi, phải không? 

Dron vinh hãnh đáp: 

- Kho lúa của nhà chủ vẫn còn y nguyên, công tước của chúng tôi 

không cho phép bán. 
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- Cứ đem ra phân phát cho dân đi, họ cần bao thì cứ cho họ bấy nhiêu; 

tôi thay mặt anh tôi mà cho phép chú làm như vậy. 

Dron chỉ thở dài làm thinh. 

- Nếu còn đủ cho mọi người thì phát cho họ hết đi. Tôi thay mặt anh tôi 

ra lệnh cho chú phân phát hết đi. Chú nhớ bảo với họ rằng cái gì của anh 

em tôi cũng là của họ. Giúp họ thì anh em tôi không tiếc cái gì hết. Nhớ 

bảo họ vậy. 

Dron chăm chú nhìn nữ công tước trong khi nàng nói. Rồi hắn đáp: 

- Thưa công tước tiểu thư, xin tiểu thư làm phước cất chức tôi đi, ra 

lệnh thu hồi chìa khóa của tôi đi. Tôi đã hầu hạ hai mươi ba năm mà 

không dám làm điều gì bậy; xin tiểu thư làm phước cất chức tôi đi. 

Cô Maria không hiểu tại sao hắn lại yêu cầu mình như vậy, đáp rằng 

không hề nghi ngờ lòng trung thành của hắn và sẽ sẵn sàng làm mọi việc 

để giúp hắn và giúp nông dân. 

 

CHƯƠNG XI 

 

Một giờ sau Douniacha vô nói với nữ công tước rằng Dron trở lại và theo 

lệnh hắn, tất cả nông dân đã tụ họp ở gần kho lúa, xin được thưa chuyện 

với nàng. 

Nàng bảo: 

- Tôi có triệu họ tới làm gì đâu; tôi chỉ bảo chú Dron phát lúa cho họ 

thôi mà. 

- Nếu vậy xin tiểu thư ra lệnh đuổi họ đi và nhất là đừng ra tiếp xúc với 

họ. Toàn là chuyện lừa gạt cả. Đợi Iakov Alpatitch về rồi chúng ta sẽ đi... 

Nhưng xin tiểu thư đừng ra... 

Nàng ngạc nhiên hỏi: 

- Lừa gạt cái gì kìa? 

- Xin tiểu thư nghe tôi... Lạy Chúa, có biết tôi mới dám nói. Tiểu thư cứ 

hỏi u già thì biết. Chúng không chịu đi, như tiểu thư đã ra lệnh đâu. 

- Chị lầm rồi. Tôi ra lệnh cho họ đi hồi nào?... Kêu Dron vô đây cho tôi. 

Dron xác nhận lời của Douniacha: nông dân tới là theo lệnh công tước 

tiểu thư. 

Nàng bảo: 
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- Nhưng tôi có triệu tập họ đâu. Chú lầm rồi. Tôi chỉ bảo chú phát lúa 

cho họ thôi mà. 

Dron thở dài, đáp: 

- Nếu tiểu thư ra lệnh thì chúng sẽ giải tán. 

- Không, không, để tôi ra nói chuyện với họ. 

Mặc dầu Douniacha và u già đều năn nỉ rằng đừng, nàng cũng bước ra 

thềm, hai người đàn bà đó theo ra, Dron và Michel Ivanovitch cũng vậy. 

Nàng nghĩ bụng: «Có lẽ họ nghĩ rằng mình cho họ lúa để bắt họ ở lại, 

để tụi Pháp muốn làm gì họ thì làm. Mình sẽ hứa với họ tháng tháng cấp 

lúa cho họ và cho họ chỗ trú ngụ ở điền trang của mình gần Moscou. Mình 

chắc chắn rằng, ở vào địa vị mình, anh André còn làm hơn vậy nữa.» 

Khi nàng tới chỗ nông dân tụ họp ở sân thả súc vật gần kho lúa thì trời 

sắp tối. Đám đông chen chúc nhau, xôn xao lên bỗng mọi người lột mũ. 

Nữ công tước Maria mắt nhìn xuống, chân vướng trong chiếc áo lượt bượt, 

lại sát họ. Bao nhiêu cặp mắt, bao nhiêu khuôn mặt già trẻ hướng cả về 

phía nàng, nàng không phân biệt được một ai cả; và thấy cần phải ngỏ lời 

với cả mọi người, nàng không biết phải làm ra sao. Nhưng rồi nàng lại ý 

thức được rằng mình thay mặt cha và anh, nên nàng có đủ nghị lực, bắt 

đầu bạo dạn nói, mặc dầu tim đập mạnh: 

- Tôi rất hài lòng rằng bà con tới đây (nàng nói mà vẫn nhìn xuống). 

Chú Dron cho tôi hay rằng chiến tranh đã làm cho bà con phá sản. Thật là 

một tai họa chung và tôi sẽ không tiếc bất kỳ cái gì để giúp đỡ bà con... 

Tôi phải ra đi vì quân thù đã tới gần rồi và... ở lại đây có thể nguy cho 

tôi... Nhưng tôi phân phát hết cho bà con, tôi xin bà con chia nhau hết số 

lúa của chúng tôi đi, để bà con khỏi thiếu thốn... Ai bảo rằng tôi tặng bà 

con như vậy để bà con ở lại đây thì là nói sai đấy. Trái lại, tôi xin bà con 

mang theo hết của cải rồi tới ở trong điền trang của chúng tôi gần 

Moscou, tôi hứa với bà con lại đó, tôi sẽ cung cấp đủ thức ăn chỗ ở cho. 

Nữ công tước ngừng lại. Đám nông dân chỉ làm thinh thở dài. Nàng nói 

tiếp: 

- Tôi làm như vậy không phải chỉ tự ý tôi mà thôi, mà là nhân danh phụ 

thân tôi vừa qua đời - hồi sinh thời người bao giờ cũng đối đãi tử tế với bà 

con - lại nhân danh anh tôi và cháu trai tôi nữa. 

Mọi cặp mắt đều chăm chú nhìn nàng, cũng có một vẻ như nhau, nhưng 

vẻ đó có ý nghĩa gì? tò mò chăng, hay trung thành, biết ơn, hay trái lại, 

sợ sệt, nghi ngờ? Nàng không sao đoán được. 

Từ các hàng phía sau, có một người cất tiếng: 
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- Chúng tôi cảm ơn lòng tốt của tiẽu thư, nhưng chúng tôi không thể 

lấy lúa của chủ được. 

- Tại sao vậy? 

Chẳng ai đáp lại và nữ công tước Maria nhận ra rằng hễ nàng nhìn 

người nào thì người đó liền quay mặt đi. Nàng hỏi lại: 

- Tại sao bà con lại không muốn lấy? 

Cũng vẫn không có ai đáp. 

Nàng thấy khó chịu, cố tìm một cặp mắt thì gặp cặp; mắt một ông lão 

chống gậy đứng ngay trước mặt nàng, bèn hỏi ông ta: 

- Tại sao ông lão không nói gì vậy? Nói đi chứ; nếu có cần cái gì khác 

nữa thì tôi sẽ gắng sức giúp đỡ. 

Ông lão có vẻ bực mình về câu hỏi đó, càng cúi mặt xuống và đáp: 

- Chúng tôi nhận làm gì? Chúng tôi đâu có cần lúa. 

Rồi trong đám đông, người ta nhao nhao lên cùng nói một lượt: 

- Và tại sao chúng tôi lại phải bỏ nhà cửa mà đi?... Chúng tôi không 

nhận đâu... Chúng tôi không nhận đâu... Chúng tôi không chịu vậy đâu... 

Chúng tôi ái ngại cho tiểu thư nhưng chúng tôi không nhận đâu... Tiểu thư 

đi một mình đi. 

Rồi trên mọi khuôn mặt lại cùng hiện lên một vẻ; nhưng lần này thì rõ 

ràng lắm, không phải là tò mò hoặc biết ơn, mà là sự quyết tâm chống lại. 

Maria mỉm cười buồn rầu nói: 

- Có lẽ bà con hiểu lầm tôi rồi. Tại sao bà con lại không chịu đi? Tôi đã 

hứa là cung cấp thức ăn chỗ ở cho mà. Ở lại đây thì quân thù sẽ làm cho 

bà con khánh kiệt. 

Đám đông nhao nhao lên át cả tiếng nàng: 

- Chúng có làm cho chúng tôi khánh kiệt, chúng tôi cũng không cần! 

Chúng tôi không nhận lúa của tiểu thư, chúng tôi không chịu đi đâu hết. 

Maria lại cố bắt một cặp mắt trong đám ơông, nhưng chẳng ai nhìn 

nàng cả; mọi cặp mắt đều tránh cặp mắt của nàng. Nàng càng thêm khó 

chịu. 

Trong đám đông có kẻ nói: 

- Người ta khuyên mình như vậy, có khôn không! Bỏ hết nhà cửa lại 

cho thiên hạ tàn phá, và đi theo người ta, để làm nô lệ cho người ta! «Tôi 

sẽ cung cấp lúa cho bà con mà!» dễ nghe chưa! 
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Tiểu thư Maria cúi đầu trở vào nhà. Sau khi nhắc lại Dron lần nữa rằng 

sáng mai phải có ngựa để đi, nàng lui vào phòng riêng, mà một mình tư 

lự. 

 

CHƯƠNG XII 

 

Đêm đó nữ công tước Maria ngồi rất lâu ở gần cửa sổ mở rộng, nghe 

tiếng ồn ào của nông dân từ dưới thôn vọng lên mà không hề quan tâm 

tới: nàng không làm sao hiểu họ được thì nghĩ tới họ làm quái gì! Nàng chỉ 

nghĩ tới nỗi buồn của mình thôi; trong khi lo lắng về chuyện trước mắt, 

nàng đã quên nó đi được một lúc và bây giờ nó đã thuộc về dĩ vãng rồi. 

Bây giờ nàng đã có thể nhớ lại, khóc và cầu nguyện được rồi. Mặt trời lặn 

thì gió cũng ngừng; đêm thực tĩnh mịch và mát mẻ. Vào khoảng nửa 

đêm, tiếng ồn ào dưới thôn bắt đầu im lần; một con gà cất tiếng gáy. 

Vành trăng tròn ló lên trên hàng cây bồ đề: hơi sương tỏa một màu trắng 

đục; tòa nhà và thôn xóm đều im phăng phắc. 

Hình ảnh mấy hôm trước: bệnh của cha, những phút cuối cùng của cha, 

lần lượt hiện lại trong óc nàng. Nửa vui nửa buồn, nàng gợi lại những 

cảnh đó, chỉ xua đuổi mỗi một hình ảnh, hình ảnh của cái chết mà trong 

giờ phút thanh tĩnh, huyền ảo của ban đêm này, nàng không đủ nghị lực 

nhìn vào nó. Những cảnh ấy hiện lên rất rõ rệt, đủ các chi tiết tới nỗi có 

lúc nàng tưởng nó đang diễn ra, có lúc lại thấy nó thuộc về dĩ vãng hoặc 

về tương lai. 

Nàng nhớ lại cái phút cha nàng té bất tỉnh trong vuờn Lissi-Gori: người 

ta xóc nách cụ đưa vào nhà, cụ lẩm bẩm mấy tiếng gì mà lưỡi thì líu lại, 

cụ cau cặp lông mày bạc trắng và ngó nàng vẻ lo lắng, rụt rè. 

Nàng nghĩ thầm: «Chắc ngay từ lúc đó cha đã muốn nói với mình câu 

cha nói trước khi mất. Từ hồi nào, trong thâm tâm cha vẫn nghĩ như 

vậy.» Rồi bỗng nàng nhớ lại từng chi tiết một cái đêm trước khi công tước 

lên cơn, cái đêm mà tâm linh báo trước cho nàng sắp có một tai nạn, 

nàng đã trái ý cha, cứ ở lại bên cạnh cha, không chịu rời. Không ngủ 

được, nàng đã rón rén xuống sân và tới cái cửa nhà kiếng là nơi công tước 

nghỉ, nàng nghe thấy tiếng cha mệt mỏi nói chuyện với Tikhon về chiến 

tranh Crimée, về những đêm mùa hè, về nữ hoàng. Rõ ràng là cụ cần nói 

chuyện. Lúc đó nàng nghĩ bụng: «Tại sao cha không cho gọi mình?» Bây 

giờ nàng cũng tự hỏi như vậy nữa. «Tại sao cha không cho phép mình 

thay Tikhon mà săn sóc cha? Ôi! nỗi lòng của cha lúc ấy, từ nay cha sẽ 

vĩnh viễn không còn nói với ai được nữa. Đối với cha, đối với mình cũng 

vậy, phút đó sẽ không bao giờ trở lại nữa, cái phút mà mà cha đã có thể 
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nói điều cha muốn nói, cái phút mà đáng lý chính mình - chứ không phải 

Tikhon - phải ở bên cạnh cha để nghe cha nói và hiểu ý cha. Ôi! Tại sao 

lúc đó mình không vô? Nếu vô thì có lẽ cha đã nói với mình điều mà cha 

nói trước khi mất. Mình còn nhớ trong khi nói chuyện với Tikhon cha có 

hỏi hai lần về mình. Cha muốn gặp mặt mình, mà mình đứng ngay gần 

đó, sau cánh cửa đó. Cha đau khổ vì chỉ nói chuyên được với Tikhon mà 

Tikhon không thể hiểu cha được. Cha nói với Tikhon về chị Lise, như thể 

chị còn sống vậy vì cha quên rằng chị đã chết; Tikhon nhắc lại cho cha 

nhớ thì cha đã mắng chú ta là ngu xuẩn. Cha đau khổ. Đứng sau cánh cửa 

mình còn nghe thấy cha rên rỉ khi duỗi mình trên giường, và cha đã hét 

lên: «Trời ơi!» Tại sao lúc đó mình không vô? Vô thì cha làm gì mình đâu 

mà sợ? Sợ cái gì chứ? Mình vô lúc đó thì có lẽ cha bớt đau khổ, có lẽ cha 

đã nói lời đó với mình rồi.» 

Rồi nàng thốt lên lời âu yếm mà cha nàng nói với nàng trước khi chết: 

«Con gái yêu quí của cha». Nàng vừa khóc vừa lặp lại lời đó, càng nức nở 

càng thấy vợi lòng. Bây giờ nàng nhớ lại mặt cha, không phải bộ mặt mà 

trước kia nàng vẫn quen thuộc và luôn luôn thấy ở xa, mà là bộ mặt rụt 

rè, yếu đuối nàng được ngắm lần đầu với đủ các nét nhăn, đủ các chi tiết, 

khi nàng cúi xuống sát môi cha để nghe cho rõ lời cha nói. 

Nàng lặp lại: «Con gái yêu quí của cha...» 

Bỗng nàng tự hỏi: «Cha nghĩ gì khi cha nói câu ấy? Và lúc này đây, cha 

nghĩ gì?» Và như để đáp lại câu hỏi đó, nàng thấy hiện lên khuôn mặt của 

cha trong quan tài, cằm cột chiếc mùi xoa trắng, rồi nàng đâm hoảng sợ y 

như cái lúc nàng sờ vào cha, thấy rằng không những cha không phải là 

cha nữa mà lại còn là một cái gì bí mật, ghê tởm. Nàng muốn nghĩ đến 

chuyện khác, muốn cầu nguyện, nhưng không được. Mắt mở thao láo, 

nàng nhìn ánh trăng và bóng tối, tưởng như sắp thấy hình người chết hiện 

lên, và có cảm giác là bị cảnh tĩnh mịch trong nhà và chung quanh vây 

chặt mà hóa ra tê liệt. 

Nàng thì thầm: 

- Douniacha! 

rồi hét lớn, giọng dữ tợn1: Douniacha! 

Nàng cố dứt mình ra khỏi cảnh tĩnh mịch, đâm bổ về phía buồng các nữ 

tì: u già và mấy người đàn bà khác nghe tiếng nàng kêu liền chạy ra. 

 

 
1 Bản Gallimard: kì dị. 
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CHƯƠNG XIII 

 

Ngày 17 tháng tám, Rostov và Iline dắt theo Lavrouchka, vừa mới bị 

địch bắt rồi thả, và một lính phiêu kị sai vặt, từ trại trú quân ở Iankovo 

cách Bogoutcharovo mười lăm dặm, cưỡi ngựa đi chơi để thử một con 

ngựa Iline mới mua và xem trong các làng chung quanh có cỏ, rơm1 cho 

ngựa ăn không. 

Từ ba ngày rầy, Bogoutcharovo bị kẹt vào giữa hai đạo quân thù địch, 

và có thể bị hậu quân của Nga cũng như tiền quân của Pháp chiếm bất cứ 

lúc nào. Vì vậy Rostov, vốn là một đại đội trưởng biết lo xa, muốn chiếm 

lấy hết lương thực còn lại ở đó. 

Hôm đó chàng và Iline đều rất vui vẻ. Trên đường tới Bogoutcharovo, 

một điền trang tráng lệ mà họ đoán rằng gia nhân chắc hẳn là đông đúc, 

nữ tì chắc có nhiều cô xinh đẹp, họ nghe Lavrouchka kể về Napoléon mà 

phá lên cười, hoặc phi nước đại để thử sức con ngựa của Iline. 

Rostov không ngờ rằng điền trang họ tới chính là điền trang của chàng 

Bolkonski hồi trước đã đính hôn với em gái mình. 

Hai người phi ngựa một lần cuối cùng xuống cái dốc trước khi tới 

Bogoutcharovo và Rostov vượt bạn, phóng vào đường làng trước tiên. 

Iline mặt đỏ gay, bảo: 

- Anh vượt em rồi đấy. 

Rostov vuốt ve con ngựa miền sông Don xùi bọt mép của chàng và 

đáp: 

- Ừ, anh bao giờ cũng về nhất, trên bãi đua cũng như ở đây. 

Lavrouchka ở phía sau nói vói lên: 

- Đại nhân biết không, tôi cưỡi con ngựa Pháp này (hắn gọi con ngựa 

tồi kéo xe của hắn như vậy) cũng có thể vượt đại nhân được; nhưng chỉ 

ngại đại nhân ngượng đấy thôi. 

Họ cho ngựa đi bước một tới một cái kho phía trước có nhiều nông dân 

tụ họp. Vài người cất nón chào, còn thì đứng yên ngó. Hai ông già cao 

ngòng, mặt nhăn nheo, râu cằm lưa thưa, từ một quán rượu bước ra, mỉm 

cười, lảo đảo, hát sai điệu, lại gần hai chàng sĩ quan. 

Rostov cười cười: 

- Chếnh choáng cả rồi! - Này có cỏ cho ngựa không hả? 

 
1 Tiếng foin trỏ cỏ, rơm và cả lúa cho ngựa ăn. 
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Iline nhận xét: 

- Thật đúng là một cặp... 

Một ông già mỉm cười hể hả hát: 

- Gặp nhau đâ... ây; vui thật là vu... vui! 

Một người trong đám đông lại gần Rostov hỏi: 

- Các ông là ai? 

Iline vui tính đáp: 

- Quân Pháp. (Rồi trỏ Lavrouchka, nói thêm): Và đây là đích thân 

Napoléon. 

Nông dân đó hỏi: 

- Vậy, các ông là người Nga à? 

Một người khác, nhỏ con, cũng tiến lại gần, hỏi: 

- Các ông có đông không? 

Rostov đáp: 

- Đông, đông chứ... Mà các chú họp nhau làm gì ở đây? Hội hè chăng? 

Nông dân đó vừa đáp vừa bỏ đi: 

- Các cụ họp nhau về việc làng. 

Đúng lúc đó hai người đàn bà và một người đàn ông đội mũ trắng xuất 

hiện trên con đường vào nhà trang chủ và tiến lại phía hai sĩ quan. 

lline thấy Douniacha tới gần, vẻ quả quyết, bèn trỏ chị ta, bảo: 

- Cô áo hồng đó là của tớ; liệu hồn đừng có phỗng tay trên đấy. 

Lavrouchka vui vẻ nháy mắt với Iline: 

- Của bọn mình đấy mà! 

Iline cười tình, hỏi: 

- Cô em muốn gì đấy? 

- Công tước tiểu thư sai tôi hỏi các vị ở trung đoàn nào và quí danh là 

gì. 

- Đây là bá tước Rostov, đại đội trưởng phiêu kị, còn tôi thì là kẻ kính 

cẩn trung thành của cô em. 

Ông già say rượu có nụ cười hể hả, nhìn cảnh đó, lại nghêu ngao: 

- Gặp nhau đâ... đây; vui thật là vu... vui! 

Alpatitch tới sau Douniacha, từ xa đã ngả mũ chào. Một bàn tay vẫn đút 
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trong túi áo gi-lê, lão lễ độ nói với Rostov, nhưng trong giọng vẫn có chút 

coi thường tuổi trẻ của chàng: 

- Xin Đại nhân cho phép... Nữ chủ của tôi là lệnh ái của cố tướng công 

tổng tư lệnh, công tước Nicolas Andreievitch Bolkonski, mới từ trần ngày 

15 tháng này. Tiểu thư chúng tôi đương gặp cảnh khó khăn vì thái độ thô 

lỗ1 của bọn người này. (Lão trỏ các nông dân). Tiểu thư chúng tôi mong 

ngài quá bộ... Xin mời ngài lánh ra đây một chút, trước mặt họ, thật 

không tiện... (Lão mỉm cười rầu rĩ, trỏ hai người say rượu đứng ở phía sau 

cứ xun xoe chung quanh lão như những con ruồi trâu chung quanh một 

con ngựa). 

Hai người đó vui vẻ mỉm cười bảo: 

- Ê, Alpatitch!... Iakov Alpatitch!... Hay quá ta!... Bỏ lỗi cho chúng tôi 

nhé, làm phước! 

Thấy cảnh đó, Rostov không thể không mỉm cười được. 

Iakov Alpatitch rất nghiêm trang trỏ hai ông già say rượu đó: 

- Trừ phi là Đại nhân thích cái trò của họ. 

Rostov cho ngựa bước ra xa một chút rồi đáp: 

- Có gì đâu mà thích. Sao, việc gì thế? 

- Tôi xin thưa Đại nhân biết rằng bọn thô lỗ đó không muốn cho nữ chủ 

của chúng tôi ra khỏi điền trang và dọa tháo ngựa ra, thành thử từ sáng 

nay mọi thứ đã cho vô rương cả rồi mà bây giờ tiểu thư chúng tôi vẫn 

chưa lên đường được. 

Rostov la lớn: 

- Vô lý! 

- Điều tôi được hân hạnh thưa với ngài đó hoàn toàn đúng sự thực. 

Rostov xuống ngựa, giao ngựa cho người lính sai, rồi theo Alpatitch vô 

nhà; vừa đi Alpatitch vừa kể cặn kẽ những việc đã xảy ra. Vì nữ công tước 

Maria đề nghị với nông dân phát lúa cho họ, rồi phân trần với Dron và đại 

diện của thôn, mà mọi việc hỏng cả, và thôn trưởng đã trả lại chìa khóa 

cho nàng để đứng về phía nông dân, Alpatitch cho gọi hắn cũng không 

thèm đến. Sáng sớm hôm đó; khi nữ công tước ra lệnh thắng ngựa để lên 

đường thì nông dân tụ họp rất đông ở gần kho lúa và cử người tới cho hay 

rằng họ sẽ tháo ngựa ra chứ nhất định không cho nàng đi. Alpatitch rán 

thuyết phục họ thì họ sai tên Karp (vì Dron không ra mặt) lại đáp rằng nữ 

công tước ra đi là trái lệnh của nhà chức trách; rằng bổn phận của nàng là 

 
1 Bản Hazan: ngu xuẩn. 
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phải ở lại với họ, họ sẽ hầu hạ và một mực tuân lệnh như trước. Trong khi 

Rostov và Iline phi ngựa vào làng thì nữ công tước không thèm nghe 

những lời khuyên can của Alpatitch, của u già và của các nữ tì mà cứ ra 

lệnh thắng ngựa vào xe đòi đi cho kỳ được: nhưng khi bọn xà ích thấy 

đoàn người ngựa ở xa tới, tưởng là quân Pháp, bèn bỏ chạy hết và trong 

nhà vang lên tiếng khóc của đàn bà. 

Trong khi Rostov đi qua phòng ngoài thì có tiếng cảm động van lơn 

chàng: 

- Xin ngài cứu chúng tôi với! Thật là Chúa phái ngài tới đây, phúc đức 

quá. 

Người ta đưa Rostov vô phòng khách: nữ công tước Maria đương ngồi 

thừ ra như người mất hồn. Vì lo lắng quá đỗi, mới đầu nàng không hiểu 

người đàn ông đó là ai mà vô đây làm gì. Rồi thấy dáng đi và nghe giọng 

chào hỏi của sĩ quan trẻ tuổi đó, nàng mới nhận ra là một người Nga, một 

người trong giới của nàng, và nàng run lên vì xúc động, vừa hổn hển đáp 

vừa ngó chàng bằng cặp mắt sâu và long lanh. Dĩ nhiên, Rostov thấy 

ngay tính cách li kì của cuộc gặp gỡ này. Vừa ngắm nàng, nghe nàng rụt 

rè kể chuyện, chàng vừa nghĩ bụng: «Thiếu nữ không ai che chở này, đau 

khổ như vậy mà ở trong tay bọn nông dân thô lỗ đang nổi loạn kia! Số 

phận lạ lùng nào đã run rủi ta tới đây đúng lúc này!... Từ nét mặt tới vẻ 

mặt, thật là dịu dàng và cao quí!» 

Khi nàng kể rằng việc đó đã xảy ra ngay bữa sau đám táng phụ thân 

nàng, giọng nàng càng run hơn nữa. Nàng quay mặt đi rồi sợ Rostov hiểu 

lầm ràng nàng muốn gợi lòng thương hại của chàng, nên lại nhìn thẳng 

vào mặt chàng, vẻ sợ sệt, dò hỏi. Rostov rưng rưng nước mắt. Nữ công 

tước Maria thấy vậy, đưa cặp mắt long lanh nhìn chàng như để cám ơn, 

cặp mắt nó làm cho người ta quên những nét xấu trên mặt nàng. 

Rostov vừa nói vừa đứng dậy: 

- Thưa công tước tiểu thư, tôi lấy làm sung sướng biết bao vì tình cờ mà 

ghé đây để được tiểu thư sai khiến. Xin tiểu thư cứ lên đường; nếu tiểu 

thư cho phép tôi được hộ tống thì tôi xin lấy danh dự mà cam doan rằng 

không một ai dám làm gì cho tiểu thư phải phiền lòng cả. 

Chàng cúi đầu thật cung kính như chào một công chúa trong hoàng gia 

vậy, rồi bước ra cửa. 

Chàng có cử chỉ ngôn ngữ quá lễ độ đó chắc là để tỏ rằng mặc dầu 

muốn được làm quen nhiều hơn với nàng nhưng không muốn lợi dụng tình 

cảnh đau khổ của nàng để ngồi lâu hơn nữa. Thiếu nữ hiểu và phục thái 

độ tế nhị, kín đáo ấy nói bằng tiếng Pháp: 
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- Tôi xin đa tạ, đa tạ công tử. Tôi mong rằng công tử cho chuyện đó chỉ 

do hiểu lầm mà xảy ra, không ai có lỗi gì cả... Bỗng nàng khóc thút thít: 

Xin công tử thứ lỗi cho tôi. 

Rostov cau mày, cúi đầu chào một lần nữa rồi bước ra. 

 

CHƯƠNG XIV 

 

- Sao, cô nàng có ngộ không? Cô nàng của em kháu lắm anh ạ, tên 

nàng là Douniacha... 

Thấy vẻ mặt của Rostov, Iline vội ngưng lại, đoán rằng chủ mình, vị 

anh hùng của mình, không nghĩ tới chuyện đùa lúc này. 

Mà đúng vậy, Rostov không đáp, chỉ trừng mắt ngó Iline rồi tiến vội lại 

thôn xóm, vừa đi vừa lằm bằm: 

- Phải cho chúng biết tay mới được, tụi con đồ đó! Ta đây, chứ phải ai! 

Alpatitch rảo bước theo sau, khó nhọc lắm mới đuổi kịp, hỏi: 

- Thưa Đại nhân, ngài quyết định ra sao? 

Rostov ngừng lại rồi bỗng nắm chặt hai tay bước tại gần lão, quát lên: 

- Quyết định, quyết định ra sao hả? Lão già ngốc này! Có mắt như đui 

hả! Tụi nông dân nổi loạn mà chú không dẹp được chúng à? Chú cũng là 

đồ phản chủ nữa! Ta biết bọn bay hết mà, sẽ lột da hết cho mà coi!... 

Rồi như sợ trút hết cơn giận lúc này chỉ uổng thôi, chàng bỏ chú quản 

lý đó, lại vội vã bước tới. Alpatitch rán nuốt nhục, lẽo đẽo chạy theo để 

giãi bày ý kiến. Theo lão, nông dân lúc này rất bướng, không có thêm 

binh lực thì không nên đương đầu với họ; nên sai gọi quân đội tới đã. 

- Binh lực, quân đội!... Đương đầu!... Để rồi coi! 

Nicolas lặp đi lặp lại, chẳng biết mình nói gì, vì cơn giận đương sôi lên, 

muốn nghẹn cổ, mất lý trí, có vẻ thú tính. 

Không suy nghĩ trước sẽ phải làm gì, chàng cương quyết tiến thẳng lại 

đám đông. Chàng càng lại gần thì Alpatitch càng nghĩ rằng hành động vô 

lý đó có thể làm cho tụi nông dân sợ và hối hận. Mà đám nông dân thấy 

chàng cương quyết bước tới, mặt hằm hằm, cũng có cảm giác đó. 

Lúc nãy khi bọn Rostov mới tới làng và chàng vào gặp nữ công tước thì 

đám nông dân đã có vẻ hoang mang, ý kiến đã bất đồng. Vài người bảo 

rằng mấy người mới tới đó là người Nga và bất bình về cái vụ ngăn cản 

không cho nữ công tước lên đường này. Dron cũng vậy, nhưng vừa mới 
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nói thì Karp và mấy kẻ nữa đã xắn tay xông tới. Karp hét lên: 

- Mày thì sao cũng được hả? Đã bao nhiêu lâu nay mày hút máu chúng 

tao. Bây giờ mày đào của lên rồi thì dông, chúng có phá nhà chúng tao thì 

mày cũng cóc cần hả! 

Một người khác nói lớn: 

- Lệnh đã ban rồi thì phải theo1. Không ai được đi đâu hết, không ai 

được mang theo chút gì hết. Không còn bàn cãi gì nữa. 

Một ông lão nhỏ bé cũng thình lình xen vào mắng Dron: 

- Hồi con trai mày tới lượt phải đi lính, nhưng mày sợ thằng con béo phị 

của mày sẽ chết trận, mày bắt thằng Vanka nhà tao phải vác súng!... 

Chúng tao sẽ chết hết, nhưng mày cũng phải chết để chuộc tội của mày 

chứ! 

- Ừ, chết thỉ chết hết! 

Dron đáp: 

- Tôi đâu có bả bà con trong thôn. 

- Cứ thơn thớt cái miệng... Cái bụng bự của mày, nhờ đâu mà nó tròn 

vo như vầy hả?... 

Hai ông già cao ngòng say rượu đứng một chỗ nói chuyện với nhau. 

Khi Rostov, theo sau có Iline, Lavrouchka và Alpatitch, lại gần họ thì 

Karp ngón tay móc vào dây lưng, hơi mỉm cười, tiến lên. Dron trái lại, lủi 

vào các hàng sau. Đám nông dân đứng sát lại nhau. 

Rostov xông tới quát: 

- Ê, đứa nào là thôn trưởng? 

Karp hỏi lại: 

- Thôn trưởng à? Hỏi gì thôn trưởng? 

Hắn chưa nói dứt lời thì cái mũ của hắn đã tung lên trời và đầu hắn lảo 

đảo vì bị một cú mạnh quá. 

Rostov gầm lên: 

- Bỏ mũ xuống, quân phản bội! (Chàng lặp lại, giọng dữ dằn ghê gớm ). 

Thôn trưởng đâu? 

Họ lần lượt bỏ mũ xuống; vài kẻ phục tùng vội vàng cất tiếng: 

- Thôn trưởng! thôn trưởng!... Dron Zakharitch kìa, ông ấy gọi. 

 
1 Theo bản Gallimard và Bibliothèque mondiale. - Bản Hazan dịch là: Người 

ta bảo phải có trật tự. 
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Karp bảo: 

- Chúng tôi đâu có nổi loạn; chỉ tuân theo mệnh lệnh... 

Phía sau có vài người cùng nói thêm vào: 

- Dân trong thôn chỉ làm theo quyết định của các bô lão... Các nhà chức 

trách như ngài, có nhiều vị đã... 

- A!... Cãi hà?... Nổi loạn hả?... Quân cướp này! Quân làm phản này! 

Rostov vừa gầm lên, lạc hẳn giọng, vừa túm cổ áo của Karp, ra lệnh: 

- Trói thằng này lại! Trói nó lại! 

Chẳng có ai để trói cả, ngoài Lavrouchka và Alpatitch. Nhưng 

Lavrouchka cũng chạy lại, nắm hai tay Karp, quặt ra sau lưng, hỏi: 

- Quân của mình ở dưới kia, có cần gọi họ không? 

Alpatitch chỉ hai nông dân, bảo tiếp tay Lavrouchka; họ ngoan ngoãn 

bước ra khỏi đám, tháo dây lưng của họ ra. 

Rostov lại quát: 

- Thôn trưởng đâu? 

Dron, mặt tái mét, nhăn nhó bước ra. Rostov lại quát: 

- Mày là thôn trưởng hả? Trói nó lại, Lavrouchka. 

Cơ hồ như chàng cho rằng lệnh đó chẳng gặp trở ngại gì cả. Mà thực 

vậy, hai nông dân khác lại trói Dron, mà chính hắn cũng tự tiếp tay họ, 

tháo dây lưng, đưa cho họ. 

Rồi Rostov nói với bọn nông dân: 

- Các người nghe kỹ này. Giải tán ngay tức khắc, dông đi, đi! ai về nhà 

nấy, và không nói năng gì cả, nghe không? 

Vài người thì thầm, đổ lỗi lẫn cho nhau: 

- Bà con có làm gì bậy đâu... Chỉ là dại dột thôi... Tôi đã bảo làm như 

vậy không phải phép... 

Alpatitch lại lên giọng hách dịch: 

- Tao đã bảo trước rồi. Như vậy không phải, mà các chú không nghe. 

Có người đáp: 

- Chỉ vì chúng tôi dại dột, ông Iakov Alpatitch ạ! 

Rồi đám đông giải tán. Người ta dẫn hai tên bị trói vào trang viên; hai 

ông già say rượu đi theo họ. Một lão bảo Karp: 

- Coi cái mặt mày nào! 
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Lão kia nói thêm: 

- Ăn nói với chủ mà như vậy à? Ngu quá cháu ơi! đồ ngu! 

Hai giờ sau, xe đã sắp hàng cả ở ngoài sân, nông dân hăng hái khuân 

hành lý của chủ, xếp lên xe, và Dron mà nữ công tước đã xin tha cho, ở 

trong buồng giam bước ra chỉ huy bọn họ. 

Một nông dân cao lớn, mặt bầu bĩnh và tươi cười, đỡ một tráp ở tay một 

nữ tì, bảo: 

- Ấy, đừng đặt như vậy. Cái thứ này quí giá lắm. Không thể vất bậy nó 

được, mà cũng không thể lấy dây luộc cột nó được, hư hết. Cách thức làm 

ăn như vậy, tôi không chịu đâu. Tôi thì làm cái gì phải có ngăn nắp, đàng 

hoàng, đúng luật... Như vậy được đấy, đặt nó xuống dưới chiếc chiếu ấy, 

rồi phủ cỏ khô lên – Tốt rồi. 

Một người khác khuân tủ sách của công tước André ra: 

- Sách sao mà nhiều thế!... Ê, đụng bây giờ!... Nặng thấy mồ bà con ơi! 

Chà, sách loại này mới quí, đẹp quá... 

Người nông dân cao lớn mặt bầu bĩnh liếc nhìn những pho tự điển lớn, 

ra vẻ sành sỏi, bảo: 

- Ông nào viết những bộ đó phải làm việc bù đầu lên, chứ đâu có ngồi 

không. 

* 

Rostov không muốn nữ công tước mất công tiếp mình nên không trở vô 

thăm, nhưng ở lại trong thôn cho tới lúc nàng lển đường. Khi xe chuyển 

bánh, chàng lên ngựa, đưa nàng tới con đường cái, chỗ quân đội của ta 

đóng, cách Bogoutcharovo mười hai dặm. Tới quán Iankovo, chàng cung 

kính cáo biệt và hôn tay nàng lần đó là lần đầu. 

Khi nàng cảm ơn chàng đã cứu mạng mình, chàng đỏ mặt, đáp: 

- Tiểu thư dạy quá lời... Bất kỳ một người hiến binh nào cũng làm được 

như vậy... (Chàng ngượng ngùng, không hiểu tại sao, và lúng túng nói 

lảng qua chuyện khác). Nếu chúng tôi chỉ phải chiến đấu với nông dân thì 

không để cho quân địch tiến sâu như vậy. Thực may có chuyện đó mà tôi 

có dịp được biết tiểu thư. Xin kính chào công tước tiểu thư và chúc tiểu 

thư được mọi hạnh phúc, khuây khoả trong lòng; ước gì sau này tôi lại 

được gặp tiểu thư trong những hoàn cảnh vui hơn. Xin tiểu thư đừng cảm 

ơn tôi mà tôi mắc cở đấy. 

Nữ công tước Maria không cảm ơn chàng bằng lời nữa, nhưng cả khuôn 

mặt của nàng tươi lên, đầy một niềm tri ân và quí mến. Nàng không thể 

tin rằng mình không có bổn phận cảm ơn chàng. Nàng nghĩ thầm: «Nếu 
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không có chàng thì chắc chắn mình là nạn nhân của đám nông dân nổi 

loạn và cả của quân Pháp nữa rồi; để cứu mình chàng đã không từ những 

nỗi nguy rõ rệt, ghê gớm. Điều đó không còn ngờ gì nữa. Mà tâm hồn 

chàng chắc là cao quí lắm: chàng đã thương xót cảnh đau khổ của mình; 

cặp mắt hiền từ, thẳng thắn của chàng đã rưng rưng khi mình khóc và kể 

cho chàng nghe cái tang của mình.» Hình ảnh chàng lúc đó khắc sâu vào 

trong lòng nữ công tước Maria. 

Khi đã chia tay chàng rồi, còn lại một mình, nàng bỗng thấy muốn 

khóc, tự hỏi: «Mình yêu chàng chăng?» Lúc đó không phải là lần đầu tiên 

ý nghĩ kì cục đó tới ám ảnh nàng. 

Trong hành trình lên Moscou đó, mặc dầu chẳng có gì vui, Douniacha 

ngồi cùng xe với nữ công tước, để ý thấy mấy lần nàng thò đầu qua cửa 

xe, mỉm cười vừa sung sướng vừa dịu dịu buồn. Nữ công tước nghĩ thầm: 

«Hay là mình yêu chàng thực rồi?» 

Không biết người ta có yêu mình hay không mà mình là phận con gái lại 

yêu người ta trước thì thật xấu hổ quá đỗi, nàng biết vậy chứ, nhưng 

nàng lại tự an ủi rằng ai mà hay được nỗi lòng của mình, vả lại yêu thầm 

một người, suốt đời giữ cái mối tình đầu tiên và độc nhất đó thì có gì đâu 

mà xấu. 

Đôi lúc, vẻ nhìn, vài lời nói, vài cử chỉ ân cần của Rostov lại hiện lên 

trong óc nàng và nàng nghĩ rằng biết đâu chừng duyên trời chẳng định 

sẵn. Đúng những lúc đó Douniacha bắt gặp nàng mỉm cười ngó ra cửa xe. 

Nữ công tước Maria nghĩ thầm: «Sao mà chàng lại tới Bogoutcharovo 

đúng vào cái lúc đó chứ! Sao mà em gái chàng lại khước hôn anh mình!1» 

Chẳng phải trời đã sắp đặt sẵn rồi đấy ư?» 

Còn Rostov thì chàng giữ một kỷ niệm rất êm đềm về nữ công tước 

Maria. Khi bạn bè chàng hay cái chuyện tình cờ của chàng ở 

Bogoutcharovo, cười cười bảo chàng rằng đi tìm cỏ cho ngựa mà thế nào 

lại vớ được một trong những tiểu thư có gia tài lớn nhất nước Nga thì 

chàng bất bình. Bất bình chính vì chàng đã nhiều lúc nghĩ tới cuộc hôn 

nhân với thiếu nữ dịu dàng, âu yếm và có một gia tài cực lớn đó. Riêng 

phần chàng, không thể mong gì gặp được một đám tốt hơn thế nữa; cưới 

được đám đó thì cảnh nhà sa sút sẽ cứu vãn được, má chàng sẽ sung 

sướng lắm; và chắc nữ công tước Maria cũng sung sướng nữa, chàng cảm 

thấy vậy. Phải; nhưng còn Sonia? và lời chàng đã hứa? Chính cái điểm đó 

làm cho chàng bực mình khi bạn bè đem chuyện nữ công tước Maria ra 

 
1 Nếu Natacha không khước hôn André thì theo luật hôn nhân của giáo hội 

Chính giáo Nga, Maria không thể lấy Nicolas được, vì giáo hội cấm những gia 

đình đã thông gia với nhau không được gả con cái cho nhau một lần nữa. 
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đùa cợt chàng. 

 

CHƯƠNG XV 

 

Khi đã lãnh chức tổng tư lệnh rồi, Koutouzov nhớ tới công tước André, 

triệu chàng tới tổng hành dinh. 

André tới Tsarevo-Zaïmistche đúng ngày Koutouzov duyệt binh lần đầu. 

Chàng ngừng trước nhà giáo sĩ trong làng, tại đó đậu cỗ xe của Koutouzov 

- mà mọi người gọi là «Điện hạ Tối quang minh» - và ngồi đợi ông ở chiếc 

ghế dài gần cổng. Tiếng quân nhạc từ bãi tập văng vẳng đưa lại, thỉnh 

thoảng vang lên những tiếng «Ua ra» hoan hô tổng tư lệnh. Cách André 

độ mươi bước, hai sĩ quan hầu, một tùy phái, một chủ thiện ngồi ngắm 

trời trong khi vắng chủ tướng. Một viên trung tá phiêu kị bé nhỏ, da ngăm 

ngăm, để râu mép và râu quai nón, dừng ngựa ở gần cổng và hỏi 

Bolkonski có phải đây là dinh của Điện hạ không và ngài sắp về chưa. 

André đáp rằng mình không ở trong bộ tham mưu của Điện hạ, mà 

cũng vừa mới tới; ông ta bèn hỏi một trong hai sĩ quan hầu, ăn bận rất 

bảnh bao; viên này đáp lại, có vẻ khinh khỉnh của bọn sĩ quan hầu cận 

các vị tổng tư lệnh khi nói chuyện với các sĩ quan khác: 

- Cái gì? Điện hạ ư? Phải, ngài sắp về. Ông muốn hỏi việc gì? 

Viên trung tá mỉm cười sau chòm râu, xuống ngựa, giao ngựa cho lính 

hầu rồi lại gần Bolkonski, khẽ gật đâu chào, ngồi xuống bên cạnh chàng, 

hỏi: 

- Ông cũng chờ quan tổng tư lệnh? Nghe nói ngài tiếp cả mọi người. 

Còn cái tụi ngốn xúc xích1 thì khác hẳn. Không phải vô cớ mà Ermolov xin 

được «phong» làm dân Đức. Chúng ta mong rằng từ nay người Nga cũng 

có thể đưa ý kiến được. Nếu không thì có biết được họ làm những cái quái 

gì đâu. Chỉ biết rút lui và rút lui. Ông cũng đã dự chiến dịch đấy chứ? 

André đáp: 

- Tổi chẳng những được tham gia cuộc rút lui mà còn mất hết trong 

cuộc rút lui ấy, không kể trang viên, nơi chôn nhau cắt rốn của tôi, lại mất 

người thân nhất của tôi nữa... phụ thân tôi rầu rĩ quá mà qua đời. Tôi ở 

tỉnh Smolensk. 

- À, vậy ngài là công tước Bolkonski? Thật hân hạnh được biết ngài. Tôi 

là trung tá Denissov, người ta quen gọi là Vaska. (Sĩ quan phiêu kị đó bắt 

 
1 Trỏ các tướng Đức. 
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tay André, chăm chú nhìn chàng, ra vẻ quí mến). Vâng, tôi có hay tin... 

(Ngừng một chút rồi nói tiếp) Đấy là cuộc chiến tranh Scythe đấy. Các 

ông ấy cho là tốt đẹp lắm đấy; nhưng nạn nhân thì lại chẳng thấy tốt đẹp 

gì cả!... À, vậy ra ngài là công tước André Bolkonski? (Chàng gật đầu, 

mỉm cười hơi buồn rầu, lặp lại). Thật hân hạnh được biết công tước. - Rồi 

lại bắt tay André một lần nữa. 

Natacha đã cho André biết rằng Denissov là người đầu tiên cầu hôn 

nàng. Kỷ niệm vừa êm ái vừa khó chịu đó đã gợi lại những ấn tượng đau 

đớn vẫn thiêm thiếp trong lòng chàng mặc dầu đã lâu chàng không nghĩ 

tới nữa. Gần đây tâm trí chàng bị biết bao nỗi xúc động khác: rút quân 

khỏi Smolensk, về thăm Lissi-Gori, được tin thân phụ mới mất, thành thử 

những kỷ niệm đó phai đi, hoặc không còn làm cho lòng chàng xao động 

mạnh mẽ như trước nữa. Trái lại, tên Bolkonski đã gợi cho Denissov một 

thời trước đã xa xôi mà nên thơ: buổi tối đó, sau bữa ăn khuya, nghe 

Natacha hát xong, không hiểu cách nào mà chàng đã ngỏ lời với cô bé 

mười lăm tuổi đó. Chàng mỉm cười nhớ lại mối tình cũ, nhưng rồi lại trở về 

ngay với những bận tâm hiện tại của chàng. Trong khi chỉ huy đoàn kị 

binh chặn địch cho đạo quân rút lui, chàng đã nghĩ ra một kế hoạch mà 

chàng đã trình bày với Barclay de Tolly và bây giờ tính đạo đạt lên 

Koutouzov. Chàng cho rằng chiến tuyến của quân Pháp trải ra dài quá; 

vậy thì không nên chỉ đương đầu với chúng để cản đường chúng, mà nên 

vừa cản đường vừa đánh vào đường chuyển vận quân tướng của chúng. 

Chàng trình bày cho công tước André nghe: 

- Chúng không thể giữ một chiến tuyến dài như vậy được. Không thể 

giữ được, tôi cam đoan là chọc thủng chiến tuyến đó được. Tôi chỉ cần 

năm trăm người thôi! Chỉ có một chiến lược duy nhất và tốt là đánh du 

kích! 

Trong khi Denissov đứng dậy, múa tay trình bày kế hoạch thì tiếng 

hoan hô càng đinh tai hơn, lan rộng hơn, hòa với tiếng nhạc và tiếng hát 

từ nơi duyệt binh dội tới. Rồi tiếng vó ngựa và hò reo vang cả trong làng. 

Người cô-dác đứng canh ở cổng la lên: 

- Ngài về kìa! Ngài đó! 

Một phân đội vệ binh danh dự, đứng nghiêm ở cổng. Bolkonski và 

Denissov lại gần và thấy Koutouzov cưỡi một con ngựa hồng đang đi tới, 

phía sau là cả một đoàn tướng tá rất đông. Barclay đi gần ngang hàng 

tổng tư lệnh. Một đám sĩ quan chạy theo sau và ở hai bên, hô lớn: «Ua 

ra!» 

Các sĩ quan phụ tá tiến lên trước, vô trong sân. Koutouzov sốt ruột thúc 

ngựa; con ngựa dưới sức nặng, trĩu lưng xuống, nhấc hai chân một bên 
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cùng một lượt; còn Koutouzov thì luôn luôn gật đầu, đưa tay lên chiếc nón 

kị binh cận vệ màu trắng, có viền đỏ mà không có lưỡi trai. Khi tới trước 

đội vệ binh danh dự bồng súng chào, gồm toàn những pháo thủ dũng cảm 

hầu hết đeo huân chương, ông đưa con mắt sắc của một vị chủ tướng 

nhìn họ một lát rồi quay về phía các tướng tá chen chúc ở chung quanh. 

Bỗng trên mặt ông hiện một vẻ tinh tranh, ông nhún vai, có ý ngạc 

nhiên1, và nói: 

- Có những hảo hán như vầy mà cứ phải rút lui hoài! Thôi xin từ biệt 

tướng quân. 

Ông thúc ngựa vô cổng, đi qua trước mặt André và Denissov. 

Phía sau quân sĩ còn reo: 

- Ua ra! ua ra! ua ra! 

André thấy Koutouzov còn mập hơn, nặng nề hơn, bệu hơn hồi gặp ông 

lần trước nữa. Trái lại con mắt chột, cái sẹo và vẻ mệt mỏi của ông mà 

chàng biết rõ thì vẫn như cũ. Ông bận chiếc áo đuôi tôm, đeo trên vai 

chiếc roi ngựa buộc vào một sợi dây da nhỏ. Ngồi chễm chệ trên lưng con 

ngựa bé nhỏ, thân hình lắc lư, ông huýt gió khe khẽ, có vẻ khoan khoái, 

sắp được nghỉ ngơi sau cái khổ dịch lễ nghi đó. Ông rút chân trái ra khỏi 

bàn đạp, nhún và quay cả toàn thân mới nhắc nổi chân qua khỏi lưng 

ngựa, nhăn nhó vì phải gắng sức, rồi tì đầu gối vào sườn ngựa, vừa rên rỉ 

vừa ngả mình vào tay mấy người cô-dác và sĩ quan phụ tá tới đỡ ông. 

Ông ta ngửng đầu lên, đưa cặp mắt nhấp nháy2 ngó chung quanh, thấy 

công tước André mà không nhận ra, tiến về phía thầm, dáng đi chúi mình 

ra trước. Ông ta lại huýt gió và lại ngó André và như nhiều cụ già, phải 

mất vài giây mới nhận ra được chàng. 

- À, chào công tước, vô đây... 

Ông nói một cách nhọc nhằn, nặng nề bước lên thềm làm cho mấy bậc 

gỗ kêu răng rắc. 

Ông cởi khuy áo, ngồi trên một cái ghế dài ở phía trên thềm. 

- Sao! Cụ nhà vẫn mạnh chứ? 

André đáp vắn tắt: 

- Hôm qua tôi mới được tin phụ thân tôi đã từ trần. 

Koutouzov hoảng hốt, mở tròn cặp mắt3 ngó chàng, rồi ngả mũ, làm 

dấu thánh giá. 

 
1 Bản Hazan: băn khoăn. 
2 Tolstoi ở đây quên rằng Koutouzov chột mắt. 
3 Tolstoi quên. 
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- Cầu Chúa phù hộ cho linh hồn người! Hết thảy chúng ta xin tuân ý 

Chúa! 

Ông thở dài, lặng thinh một lát rồi nói tiếp: 

- Bình sinh tôi vẫn mến và quí cụ lắm. Tôi thành thực chia buồn với 

anh. 

Ông đưa tay ra ôm công tước André, ấp chàng vào cái ngực núng nính 

mỡ của ông một lúc lâu. Khi ông bỏ tay ra thì André thấy cặp môi phị của 

ông mấp máy và mắt ông rưng rưng. Ông lại thở dài một lần nữa, chống 

hai tay lên mặt ghế để đứng dậy. 

- Vô đây, chúng ta nói chuyện với nhau... 

Nhưng lúc đó, Denissov, trước thượng cấp cũng như trước quân địch, 

không bao giờ rụt rè, gạt các sĩ quan phụ tá muốn ngăn chàng lại, mạnh 

dạn bước lên thềm, gõ cựa giày keng keng, không kể gì tới lời xì xào và 

vẻ mặt giận dữ của họ. Koutouzov tay còn chống lên ghế, bực tức ngó 

chàng. Denissov xưng danh rồi thưa rằng có một việc quan trọng bậc nhất 

cho sự sống còn của tổ quốc, muốn trình lên Điện hạ. Koutouzov đưa cặp 

mắt mệt mỏi nhìn chàng, chắp tay ở trước bụng, vẻ tức giận, bảo: 

- Sự sống còn của tổ quốc? việc gì đó? Nói đi. 

Denissov đỏ mặt lên như một thiếu nữ (bộ mặt già cấc, râu ria của một 

gã say rượu đó mà mắc cỡ thì coi thật kì cục), rồi bạo dạn trình bày kế 

hoạch cắt đứt đường giao thông của địch trong khoảng từ Smolensk tới 

Viazma, miền mà chàng biết rõ vì đã ở đó. Kế hoạch có vẻ rất tốt, nhất là 

Denissov lại đem tất cả nhiệt tâm ra để thuyết phục. Koutouzov cúi xuống 

nhìn ở dưới chân và thỉnh thoảng lại ngó qua sân nhà bên cạnh, như ngài 

ngại có chuyện gì bực mình sắp xảy ra ở đó. Quả thực, Denissov đương 

thuyết trình thì một viên tướng cắp một cái cặp từ trong nhà đó bước ra. 

Koutouzov hỏi: 

- Ủa, xong rồi ư? 

Viên tướng đáp: 

- Thưa Điện hạ, vâng ạ. 

Koutouzov lắc đầu như muốn nói: «Có một mình mà sao làm được ngần 

ấy việc?», rồi lại lắng tai nghe Denissov nói nốt. Denissov kết luận: 

- Tôi sẽ cắt đứt đường giao thông của Napoléon; tôi xin lấy danh dự 

một sĩ quan Nga mà thề. 

Koutouzov hỏi: 

- Anh có họ hàng gì với tướng quân Cyrille Andreievitch Denissov, 
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trưởng cục quân nhu không? 

- Thưa Điện hạ, chú tôi đấy ạ. 

Koutouzov vui vẻ nói: 

- À, ông ấy là bạn thân của tôi. Được, anh ở lại bộ Tham mưu đây, ngày 

mai chúng ta sẽ bàn lại chuyện đó. 

Ông gật đầu để cho chàng hiểu rằng câu chuyện đã chấm dứt, rồi đưa 

tay ra đỡ cặp giấy mà Konovnitzine, viên tướng trực, vừa trình lên vừa 

thưa, giọng hơi khó chịu: 

- Xin mời Điện hạ vô chứ? Có nhiều kế hoạch phải xét và nhiều giấy tờ 

phải ký. 

Một sĩ quan phụ tá từ trong nhà bước ra cho hay đã sắp đặt xong cả 

rồi. Nhưng Koutouzov muốn giải quyết xong mọi việc rồi mới vô nhà. Ông 

cau mày: 

- Không, anh ạ, bảo khuân một cái bàn ra đây; tôi xem xét ngay ở 

đây... Rồi ông nói với André: Đứng chờ đó, đừng đi đâu nhé. 

André đứng lại trên thềm, lắng tai nghe lời báo cáo của viên tướng trực. 

Nhưng rồi chàng nghe có tiếng thì thầm của đàn bà, có tiếng áo lụa sột 

soạt, mấy lần quay lại và thấy ở sau cánh cửa hé mở lấp ló một người đàn 

bà đẹp, khỏe mạnh, bận áo hồng, đầu choàng chiếc khăn màu hoa cà, tay 

bưng một cái khay, có vẻ chờ đợi quan tổng tư lệnh. Viên sĩ quan phụ tá 

nói thầm với André rằng người đó là nữ chủ nhân, vợ viên giáo trưởng 

muốn dâng bánh mì và muối1 lên Điện hạ. Chồng bà ta đã cầm thánh giá 

ra đón Điện hạ ở nhà thờ; bà ta muốn đón ngài ở nhà. Ông ta mỉm cười, 

nói thêm: «Bà ta coi đẹp đấy.» Koutouzov thấy thì thầm, quay đầu lại. 

Ông nghe lời báo cáo của viên tướng trực (mục tiêu chính là chỉ trích 

những nhược điểm của vị trí Tsarevo-Zaimistche) cũng như lúc nãy đã 

nghe Denissov, và cũng như bảy năm trước đã nghe cuộc thảo luận trong 

hội đồng quân sự ở Austerlitz, nghe chỉ vì có tai thì không thể không nghe 

được, mặc dầu một lỗ tai của ông đã nhồi một cục bông để bịt kín2. Viên 

tướng trực đó muốn nói gì thì nói cũng không thể làm cho ông ngạc nhiên 

hay chú ý tới được vì ông đã biết trước người ta muốn nói gì với ông rồi; 

ông nghe chỉ vì bổn phận, cũng như người ta nghe đọc kinh ở nhà thờ 

vậy. Kế hoạch của Denissov thông minh và hợp lý; báo cáo của viên 

tướng trực còn hợp lý và thông minh hơn nữa; nhưng rõ ràng là 

Koutouzov coi thường cả tri thức lẫn thông minh, ông biết rằng sẽ có một 

cái gì khác quyết định vấn đề mà cái đó chẳng tùy thuộc trí tuệ và thông 

 
1 Tượng trưng lòng hiếu khách. 
2 Dân quê Nga cho rằng làm như vậy răng sẽ bớt nhức. 
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minh. 

André chú ý dò xét nét mặt của ông và chỉ thấy mới đầu ông chán 

ngán, rồi khi nghe tiếng đàn bà thì thầm ở sau cửa, ông tò mò muốn quay 

lại nhìn nhưng tự chủ được, giữ được thái độ hợp lễ nghi. Ông coi thường 

tri thức, sự thông minh và cả lòng yêu nước mà Denissov mới phô trương 

nữa, không phải vì ông hiểu biết nhiều hơn, thông minh hơn, ái quốc hơn 

người đâu - ông không hề tìm cách tỏ những cái đó ra cho người khác 

thấy - mà vì ông tuổi tác hơn, từng trải hơn, thế thôi. Nghe lời báo cáo 

xong, ông chỉ đưa ra mỗi một biện pháp về những hành động trộm cắp 

của quân đội mình. Khi viên tướng trực trình ông ký một điều lệnh buộc 

các viên chỉ huy phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại do quân sĩ gây 

ra (vì một chủ ruộng đã khiếu nại rằng quân lính cắt lúa non của mình), 

ông chép miệng lắc đầu: 

- Liệng vào bếp! Đốt đi! Này, tôi nói một lần này thôi và phải nhớ lấy, 

liệng tất cả những cái đó vào bếp đi! Cứ để cho lính tráng cắt lúa, đốt củi 

tùy ý! Tôi không ra lệnh, cũng không cho phép, nhưng tôi cũng không bồi 

thường cho ai hết. Chuyện đó không thể tránh được. Bửa củi thì phải có 

vụn1 chứ!... Ông lại liếc nhìn một công văn khác, lại lắc đầu nữa: ối chào, 

tỉ mỉ theo cái kiểu Đức đây! 

 

CHƯƠNG XVI 

 

Ký xong công văn cuối cùng rồi Koutouzov vừa nói: «Thôi thế là xong» 

vừa khó nhọc đứng dậy; những nép nhăn trên cần cổ trắng, mập của ông 

dãn ra hết, ông vui vẻ tiến về phía cửa. 

Bà vợ giáo trưởng, mặt đỏ lên vì xúc động, vội vàng bưng cái khay đến 

mà mặc dầu đã chuẩn bị từ lâu, bà vẫn không kịp trình Koutouzov đúng 

lúc ông bước vô cửa. Bà ta cúi đầu rất cung kính, dâng Koutouzov bánh 

mì và muối. Ông nhíu mắt lại, mỉm cười, nâng cằm bà ta, nói: 

- Xinh lắm! đa tạ. 

Ông móc túi quần lấy ra vài đồng tiền vàng đặt lên trên chiếc khay, rồi 

vừa đi vào căn phòng dành riêng cho mình, vừa hỏi: 

- Mạnh giỏi chứ? 

Vợ viên giáo trưởng mỉm cười bước theo ông, mặt hồng hào, má lúm 

đồng tiền. Viên sĩ quan phụ tá trở ra thềm kiếm André mời đi ăn sáng. 

Nửa giờ sau Koutouzov lại sai gọi chàng vô. Chàng thấy ông ngả mình 

 
1 Tục ngữ Nga. 
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trong chiếc ghế bành, vẫn bận chiếc áo đuôi tôm phanh ngực, tay cầm 

một cuốn sách Pháp mà ông gấp lại khi André bước vô, sau khi lấy cái rọc 

giấy đánh dấu trang. André đọc được nhan đề ở bìa: Những hiệp sĩ của 

thiên nga1 của bà De Genlis. 

Koutouzov bảo: 

- Ngồi xuống, ngồi xuống nói chuyện. Ôi! thật là buồn, thật là buồn. 

Nhưng anh nhớ rằng tôi đối với anh như một người cha, người cha thứ 

hai. 

André kể cho ông nghe những phút lâm chung của cha, và những điều 

chàng trông thấy khi chàng tạt vô Lissi-Gori. 

Nghe chàng kể, Koutouzov có lẽ mới bắt đầu thấy rõ tình hình Nga, 

bỗng thốt lên, giọng cảm động: 

- Đó, người ta đưa mình tới nông nỗi đó. - Ông giận dữ nói thêm: 

Nhưng, cứ kiên tâm! kiên tâm! Rồi không muốn tiếp tục câu chuyện đó nó 

làm mất sự yên tĩnh trong lòng, ông bảo: Tôi cho triệu anh để giữ anh lại 

ở bên cạnh tôi. 

André mỉm cười đáp: 

- Xin cảm ơn Điện hạ, nhưng tôi ngại rằng không còn giúp được gì ở bộ 

tham mưu nữa. 

Koutouzov để ý tới nụ cười của chàng, đưa mắt dò hỏi. Chàng nói tiếp: 

- Với lại tôi đã quen với trung đoàn của tôi rồi. Tôi mến các sĩ quan của 

tôi và hình như họ cũng quí tôi. Phải xa họ, tôi sẽ đau lòng. Xin Điện hạ 

hiểu cho rằng sở dĩ tôi không dám nhận cái vinh dự được ở bên cạnh 

ngài... 

Khuôn mặt phị của Koutouzov bừng lên một vẻ hiền hậu và hơi mỉa 

mai. Ông ngắt lời chàng: 

- Tôi lấy làm tiếc lắm, ở đây anh sẽ giúp tôi được nhiều việc; nhưng anh 

nói phải. Chúng ta cần người giỏi, nhưng không phải để ở đây. Hạng bầy 

mưu thì lúc nào cũng nhiều quá, mà hạng người có chân tài thì thiếu. Nếu 

bọn bày mưu mà về đơn vị phục vụ được như anh thì các trung đoàn đâu 

có đến nỗi như ngày nay. Tôi còn nhớ trận Austerlitz, còn thấy anh cầm 

cây cờ. 

Nghe nhắc lại kỷ niệm ấy, André mừng đỏ mặt lên. Koutouzov nắm 

cánh tay chàng kéo lại gần mình, chìa má cho chàng hôn. André thấy mắt 

ông lại rớm lệ. Chàng biết ông già đó vốn mau nước mắt và lúc này càng 

 
1 Les chevaliers du cygne. 
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đặc biệt âu yếm chàng, muốn tỏ rằng ông chia xẻ nỗi buồn vì cái tang của 

chàng, nhưng nghe ông nhắc lại hành vi của mình ở Austerlitz, chàng vẫn 

vui thích và lấy làm hãnh diện. 

Koutouzov nói: 

- Anh cứ theo con đường Chúa đã vạch cho anh. Tôi biết rằng con 

đường đó là con đường danh dự - Ông ngừng một chút rồi nói tiếp: Hồi ở 

Bucarest, vắng anh, tôi thấy thiếu lắm, có nhiều nhiệm vụ mà không biết 

ủy thác cho ai. – Rồi ông chuyển sang chuyện khác, nói về chiến dịch Thổ 

Nhĩ Kỳ. - Thiên hạ trách tôi rất nhiều về sự cầm quân của tôi cũng như về 

sự nghị hòa! Nhưng vụ đó chấm dứt như vậy là tốt và đúng lúc. Ai biết 

chờ đợi thì mọi việc sẽ tới đúng cơ hội. 

Ông ta nói thêm, nhấn mạnh vào một đề tài mà ông rất quan tâm tới: 

- Anh biết không, ở Thổ Nhĩ Kỳ, chúng ta đâu có bọn bày mưu. Ôi, cái 

bọn bày mưu, bọn bày mưu đó! Cứ nghe họ hết thì làm gì có hòa ước, mà 

chiến tranh làm sao kết thúc được! Cứ tin họ thì phải làm cho mau, nhưng 

nhiều khi muốn làm cho mau mà lại là kéo dài ra. Nếu Kamenski còn sống 

thì chắc ông đã nguy mất rồi. Ông ta cần ba chục ngàn quân để chiếm các 

thành quách. Nhưng chiếm thành đâu phải là khó! Khó là làm sao kết thúc 

chiến dịch một cách thắng lợi. Và muốn vậy không cần phải tấn công, 

không cần xông vào chiếm thành, chỉ cần KIÊN NHẪN và có ĐỦ THỜI 

GIAN. Kamenski đã xua quân đánh Roustchouk, còn tôi chỉ dùng kiên 

nhẫn và thời gian mà đã chiếm được nhiều thành hơn Kamenski và đã bắt 

quân Thổ phải ăn thịt ngựa1. - Ông ta gật gù cái đầu, hăng hái vỗ ngực 

nói: Anh cứ tin tôi, tôi sẽ làm cho quân Pháp cũng phải ăn thịt ngựa cho 

mà coi. - Và mắt ông lại rưng rưng. 

André nói: 

- Nhưng thế nào cũng phải giao chiến chứ ạ? 

- Phải, nếu mọi người đều muốn... Nhưng anh cứ tin tôi, không có gì 

bằng hai tên lính này: KIÊN NHẪN VÀ THỜI GIAN; chúng sẽ làm hết mọi 

việc. Nhưng các kẻ bày mưu lại không hiểu như vậy cho, tai hại là ở đấy. 

Có người muốn, có người không. Vậy thì làm sao bây giờ? - Ông ta nhấn 

mạnh, cặp mắt sáng ngời một vẻ thông minh sâu sắc: Như anh thì anh sẽ 

làm ra sao? 

André vẫn không đáp, ông nói tiếp: 

- Đây, tôi cho anh biết phải làm ra sao? Tôi cho anh biết phải làm gì và 

tôi sẽ làm gì. – Rồi ông ta nói rõ ràng, tách từng tiếng một: Còn hồ nghi 

thì đừng làm gì cả. Thôi tạm biệt anh nhé. Anh, nên nhớ tôi thành thật 
 

1 Nghĩa là bại tẩu (phải giết ngựa để ăn). 
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chia xẻ nỗi buồn của anh đấy, và đối với anh, tôi chẳng là Điện hạ, chẳng 

là công tước, chẳng là tổng tư lệnh gì cả. Anh cứ coi tôi như cha anh. Nếu 

muốn cái gì thì cứ viết thư thẳng cho tôi. Thôi, tạm biệt nhau. 

Ông hôn chàng một lần nữa. Nhưng công tước André chưa ra khỏi cửa 

thì Koutouzov đã khoan khoái thở ra và lại cầm cuốn Những Hiệp sĩ của 

Thiên nga lên đọc. 

Chính André cũng không hiểu tại sao sau cuộc hội kiến đó, chàng trở về 

trung đoàn, hoàn toàn yên tâm về sự diễn tiến chung của chiến sự và tin 

tưởng ở vị chỉ huy chiến dịch. Ông già đó cơ hồ như chỉ giữ các thói quen 

tình cảm; ông không có cái trí thông minh thu thập các sự kiện để rồi rút 

ra các kết luận mà chỉ có cái khả năng quan sát sự diễn biến của sự việc 

một cách rất bình tĩnh. Càng nhận thấy ông thiếu tư kiến, thì chàng lại 

càng tin rằng mọi sự sẽ tốt đẹp. Chàng nghĩ bụng: “Ông ta sẽ không đưa 

ý riêng của ông vô, không có sáng kiến, không mưu tính gì cả; nhưng ông 

sẽ nghe hết, nhớ hết, đặt cái gì vào đúng chỗ đó, không ngăn ai làm một 

điều gì có ích mà cũng không cho phép ai làm một điều gì có hại. Ông ta 

hiểu rằng có một cái gì mạnh hơn, quan trọng hơn ý chí của ông, tức cái 

tiến trình tàn khốc của biến cố; ông biết nhận xét biến cố, thấy tầm quan 

trọng của nó, cho nên không can thiệp vô mà hướng ý chí của mình về 

một mục tiêu khác để nó khỏi xen vào được. Nhất là người ta tín nhiệm 

ông vì cảm thấy ông hoàn toàn là người Nga, mặc dầu ông đọc tiểu thuyết 

của bà De Genlis và dùng những tục ngữ Pháp; vì giọng ông run run khi 

ông nói: «Đó, người ta đưa mình tới nông nỗi đó!», vì ông rơm rớm nước 

mắt khi quả quyết rằng sẽ cho quân Pháp «ăn thịt ngựa.» 

Chính cái cảm giác rõ rệt hay mơ hồ đó của mọi người đã gây được sự 

đồng thanh hưởng ứng và tán thành việc quốc dân cử ông làm tổng tư 

lệnh, ngược với ý kiến và các âm mưu tại triều đình. 

 

CHƯƠNG XVII 

 

Sau khi nhà vua rời Moscou, đời sống ở đây lại trôi theo cái dòng bình 

thường như cũ, bình thường tới nỗi người ta khó hiểu được tinh thần sôi 

nổi mấy ngày vừa qua, khó lòng tin được rằng nước Nga quả thực lâm 

nguy, và các hội viên của câu lạc bộ Anh cũng có thể là những nhà ái 

quốc sẵn sàng chịu hy sinh tất cả như vậy. Chỉ có mỗi một việc nhắc lại 

lòng hăng say đó là việc trưng thu người và của nay đã hóa ra chính thức 

và không thể trì hoãn được nữa vì mọi người đã tự nguyện đảm nhiệm. 

Địch càng ngày càng tiến lại gần Moscou, điều đó không làm cho dân 
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Moscou hóa ra nghiêm trang hơn, trái lại, họ càng vô tâm hơn. Khi một 

nguy cơ sắp xảy ra thì luôn luôn như vậy. Trong lòng con người có hai 

tiếng nói mạnh như nhau cùng nổi lên: một tiếng nói khôn ngoan khuyên 

người ta nhận định nguy cơ và tìm mọi cách tránh nó; một tiếng nói nữa 

còn khôn hơn, bảo rằng nghĩ tới nó làm gì cho mệt, rằng con người đâu có 

thể tiên đoán được hết mà cũng không thể thoát ra khỏi được sự diễn tiến 

của biến cố, vậy thì tốt hơn là đừng nghĩ tới những chuyện khó chịu khi 

nó chưa xảy ra, mà chỉ nghĩ đến những chuyện dễ chịu thôi. Khi ngồi 

riêng một mình người ta thường nghe tiếng nói thứ nhất, nhưng khi hội 

họp với nhau thì lại nghe tiếng nói thứ nhì. Vì vậy mà chưa năm nào dân 

Moscou vui chơi nhiều như năm ấy. 

Người ta dán những tờ yết thị của Rostoptchine phía trên vẽ một quán 

rượu, một người chủ quán và một thị dân Moscou, tên là Karpouchka 

Tchiguirine «đăng vào đoàn dân quân, vì quá chén, nghe tin Bonaparte 

muốn tiến đánh Moscou, bèn nổi giận, nguyền rủa quân Pháp thậm tệ, rồi 

bước ra khỏi quán, đứng trước quân hiệu đại bàng của hoàng gia, hăng 

hái hô hào quần chúng». Dân chúng đọc và phê phán những yết thị đó 

chẳng kém gì những bài vè của Vassili Lvovitch Pouchkine. 

Ngay ở câu lạc bộ, người ta cũng họp nhau để đọc nó trong một góc 

phòng. Có người thích cái lối Karpotichka chế giễu quân Pháp, bảo rằng 

«chúng bể bụng vì thồn quá nhiều bánh bằng tinh bột, bội thực chết ngất 

đi vì ăn súp bắp cải1, và chúng bé nhỏ lùn tịt tới nỗi một mụ đàn bà cầm 

chĩa xóc cũng được luôn ba đứa một lúc». Người khác, trái lại, chê giọng 

chế giễu đó là thô tục, ngu xuẩn. Người ta kháo nhau rằng Rostoptchine 

đã trục xuất khỏi Moscou tất cả tụi Pháp và cả những người ngoại quốc 

nữa vì trong bọn này có gián điệp và tay sai của Napoléon; nhân đó người 

ta truyền nhau một câu dí dỏm của Rostoptchine. 

Khi đưa họ xuống thuyền đi Nijni, ông ta bảo họ: «Bình tâm lại mà 

xuống thuyền và đừng làm cho thuyền này thành chiếc thuyền của 

Charon2 đấy nhé». Người ta lại kể với nhau rằng tất cả các công sở đã rời 

Moscou rồi người ta thêm vô câu của Chinchine bảo nội việc đó thôi cũng 

đủ làm cho dân Moscou phải mang ơn Napoléon. Người ta kháo nhau rằng 

trung đoàn dân quân của Mamonov tốn cho ông ta tám trăm ngàn rúp, 

rằng Bezoukhov còn tốn cho trung đoàn của chàng nhiều hơn nữa, và 

điều này mới lý thú là cái anh chàng Bezoukhov đó bận quân phục, cưỡi 

ngựa biểu diễn trước đoàn quân của mình để cho mọi người xem không 

mất tiền. 

 
1 Những món ăn của Nga. 
2 Theo thần thoại Hi Lạp, Charon là thần chở đò đưa linh hồn qua con sông 

Styx ngăn cách trần gian và âm phủ. 
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Nàng Julie Droubetzkoi, mấy ngón tay búp măng đeo đầy nhẫn bóp bóp 

một gói vải xơ làm băng, cất tiếng trách: 

- Chẳng ai là ông chừa hết. (Tối đó nàng tổ chức bữa tiếp tân từ biệt để 

hôm sau đi Nijni) Bezoukhov lố bịch thật, nhưng rất hiền hậu dễ thương. 

Ông thấy thích thú gì mà có cái giọng chua chát đó? 

Một thanh niên bận quân phục dân quân bảo: 

- Phạt! 

Julie gọi chàng ta là hiệp sĩ của tôi, hôm sau chàng sẽ cùng nàng đi 

Nijni. 

Trong phòng khách của Julie cũng như trong nhiều phòng khách khác, 

người ta đã giao hẹn nhau là chỉ nói tiếng Nga, và hễ ai lỡ nói tiếng Pháp 

thì bị phạt tiền cho vào quĩ cứu tế. 

Một nhà văn có mặt ở đó bảo: 

- Nói lai Pháp, phạt nữa! «Ông thấy thích thú gì»1, người Nga không nói 

vậy. 

Julie nói tiếp với sĩ quan dân quân: 

- Ông chẳng chừa ai cả. Về tiếng chua chát, tôi xin chịu phạt, và để 

được cái thú nói thẳng với ông; tôi sẵn sàng chịu phạt lần nữa. - Rồi nàng 

quay lại phía nhà văn: Còn về cái lỗi nói lai Pháp thì tôi không chịu trách 

nhiệm đâu. Tôi không có thì giờ cũng không có tiền đón giáo sư như công 

tước Golitzine, để học tiếng Nga... A, ông ta đây này. Khi người ta... Nàng 

nói với sĩ quan dân quân: Không, không, ông không bắt tôi được đâu. Khi 

người ta nói về mặt trời thì thấy tia sáng của mặt trời liền2. 

Pierre bước vô, nàng niềm nở mỉm cười với chàng, và như mọi phụ nữ 

trong giới xã giao, nàng rất tài nói dối, bảo chàng: 

- Chúng tôi vừa nhắc tới bá tước. Chúng tôi bảo rằng trung đoàn của bá 

tước ăn đứt trung đoàn của Mamonov. 

Pierre hôn tay nữ chủ nhân, ngồi xuống cạnh nàng, bảo: 

- Xin đừng nhắc tới trung đoàn của tôi nữa. Tôi ngán nó quá rồi. 

Julie mỉm cười nháy viên sĩ quan dân quân: 

- Chắc ông sẽ đích thân chỉ huy nó chứ? 

Nhưng ông sĩ quan dân quân từ khi Pierre tới không còn chua chát nữa, 

 
1 Quel plaisir avez vous à être... 
2 Julie muốn dẫn một câu tục ngữ Pháp, sực nhớ ra lệ phạt, bèn dịch đúng 

từng chữ câu đó ra tiếng Nga. Câu tục ngữ đó có nghĩa rằng: Vừa nhắc tới 

tên thì đã thấy mặt rồi. Người Nga không nói như vậy. 
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làm lơ, không đáp lại nụ cười của Julie. Là vì mặc dầu có vẻ đãng trí và 

ngày thơ, nhân cách của Pierre làm cho người ta bỏ ngay ý giễu cợt chàng 

khi có mặt chàng. 

Pierre cười lớn, nhìn cái thân hình to lớn đẫy đà của mình một cách mỉa 

mai, rồi đáp: 

- Không đâu! Tôi như vầy thì chỉ tổ làm cái đích rất tốt cho tụi Pháp 

thôi; với lại tôi ngại rằng lên ngựa không nổi. 

Sau khi nói tới hết người này người khác, bọn tân khách kéo câu 

chuyện về gia đình Rostov. 

Julie bảo: 

- Nghe nói lúc này họ sa sút lắm. Mà ông ta chẳng khôn khéo chút nào. 

Gia đình Raxoumovski muốn mua tòa nhà và trang viên ở ngoài thành của 

ông ta mà công việc cứ kéo dài mãi chưa xong. Ông ta đòi giá cao quá. 

Một người nói: 

- Sao người ta đồn rằng hai bên sắp làm giấy tờ. Thời buổi này mà mua 

nhà ở Moscou thì có mà điên! 

Julie hỏi: 

- Tại sao vậy? Ông cho rằng Moscou lâm nguy thật sao? 

- Nếu không thì tại sao phu nhân lại ra đi? 

- Tôi ư? Hỏi lạ chưa! Tôi ra đi vì... vì mọi người đều đi cả... và cũng vì 

tôi đâu phải là Jeanne d'Arc1 hoặc một nương tử quân... 

- Vâng, dĩ nhiên... Cho tôi xin một miếng vải xơ nữa. 

Viên sĩ quan dân quân vẫn còn nghĩ tới gia đình Rostov, nói tiếp: 

- Nếu ông ta khéo lo liệu thì có thể trả hết nợ được. 

- Phải, ông ta hiền lành, chỉ có điều là đụt. Mà tại sao họ ở đây lâu như 

vậy? Họ đã tính về quê từ lâu kia mà. Hình như Nathalie mạnh hẳn rồi, 

phải không ông? 

Julie mỉm cười ranh mãnh hỏi Pierre câu đó. Pierre đáp: 

- Ông bà ấy còn đương đợi cậu con út. Cậu ta đầu quân vô đội Cô-dác 

Obolenski và người ta đưa cậu đi Bela Tserkov, nơi đó đương tổ chức một 

trung đoàn. Nhưng cha mẹ cậu đã xin cho cậu thuyên chuyển về trung 

đoàn của tôi và nay mai cậu sẽ về đây. Bá tước định đi từ lâu, nhưng phu 

nhân muốn đợi cho cậu con về đã. 

 
1 Nữ anh hùng của Pháp, cũng như hai bà Trưng của mình. 
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- Hôm kia tôi gặp họ ở nhà Arkharov. Nathalie đẹp thêm và đã vui vẻ 

như trước. Cô ta hát một khúc tình ca. Sao có những người mau khuây 

thế! 

Pierre hỏi, giọng hơi xẵng: 

- Khuây cái gì? 

Julie mỉm cười: 

- Bá tước có biết không, hạng hiệp sĩ như ông chỉ còn thấy trong các 

tiểu thuyết của Bà De Souza! 

Pierre đỏ mặt hỏi: 

- Hiệp sĩ nào? Tôi không hiểu. 

- Thôi đi bá tước, đừng làm bộ ngạc nhiên nữa. Trò cười cho cả thành 

Moscou này đấy. Quả tình, tôi xin khâm phục bá tước. 

Viên sĩ quan dân quân bảo: 

- Phạt! Phạt! 

- Xin chịu phạt!... Nhưng thế này thì còn nói chuyện gì được nữa, chán 

quá đi! 

Pierre đứng dậy, bực mình hỏi: 

- Cái gì làm trò cười cho cả thành Moscou? 

- Thôi đi bá tước, còn làm bộ như không biết nữa? 

- Tôi có biết gì đâu. 

- Còn tôi thì tôi biết rằng bá tước rất thân với Nathalie, cho nên... Riêng 

phần tôi, từ trước tới nay tôi vẫn thân với Vera hơn. Cái cô Vera đáng yêu 

đó... 

Pierre vẫn cau có: 

- Thưa phu nhân, không ạ. Tôi tuyệt nhiên không đóng cái vai trò hiệp 

sĩ cho cô Rostov và đã trên một tháng nay tôi không đến nhà họ nữa; 

nhưng tôi không hiểu được sự tàn nhẫn... 

Julie ngắt lời chàng, vừa mỉm cười vừa bứt bứt mớ vải xơ: 

- Tự thanh minh tức là tự thú tội. - Rồi không cho Pierre cãi lại, nàng 

nói lảng qua chuyện khác: À, tôi mới hay tin này: Cô Maria Bolkonski tới 

đây hôm qua. Tội nghiệp cô ta, ông cụ mới mất, các ngài biết chưa nhỉ? 

Pierre bảo: 

- Vậy ư? Cô ấy hiện ở đâu? Tôi muốn lại thăm. 
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- Tôi ngồi chơi với cô ấy cả buổi tối hôm qua. Hôm nay hay ngày mai cô 

ấy dắt đứa cháu ra ở trang viên ngoài thành. 

- Cô ấy có mạnh khỏe không? 

- Cũng không thấy có gì. Có điều là buồn lắm. Mà ông có biết ai đã cứu 

cô ta không? Thật là cả một thiên tiểu thuyết. Nicolas Rostov đấy. Người 

ta bao vây cô, muốn giết cô, đã đả thương gia nhân của cô rồi... Và chàng 

đã đã xông tới và cứu thoát nàng... 

Viên sĩ quan dân quân nói: 

- Lại thêm một thiên tiểu thuyết nữa. Rõ ràng là cuộc chạy loạn chung 

này như đã được xếp đặt để cho các cô gái già kiếm được chồng. Trước 

hết là Catiche, rồi bây giờ tới công tước tiểu thư Bolkonski. 

- Ông biết không, tôi coi có vẻ như cô ta hơi phải lòng thanh niên đó 

rồi. 

- Phạt! Phạt! Phạt! 

- Nhưng nói tiếng Nga thì nói thế nào bây giờ? 

 

CHƯƠNG XVIII 

 

Khi Pierre về tới nhà, gia nhân đưa cho chàng hai tờ tuyên cáo của 

Rostoptchine người ta vừa đem lại. 

Tờ thứ nhất bảo bá tước Rostoptchine không những không cấm dân 

chúng rời Moscou như có tin đồn, mà trái lại còn mong rằng các phu nhân 

và các vợ thương gia nên tản cư đi nữa. Theo ông, như vậy «người ta 

càng ít sợ thì càng ít đồn bậy nhưng tôi xin lấy tính mạng bảo đảm rằng 

tên gian tặc đó sẽ không tới Moscou đâu». Đọc mấy hàng đó, Pierre lần 

đầu tiên thấy rõ rằng quân Pháp thế nào cũng vô Moscou. 

Tờ tuyên cáo thứ nhì bảo đại bản doanh của ta ở Viazma, và bá tước 

Wittgenstein đã thắng quân Pháp; nhưng vì có nhiều người muốn vũ 

trang, cho nên trong kho có dành sẵn nhiều kiếm, súng tay, súng trường 

để bán rẻ cho dân chúng. Giọng những tờ tuyên cáo đó không còn khôi 

hài như trong câu chuyên của Tchiguirine nữa, làm cho Pierre đâm ra suy 

nghĩ. Chàng hiểu rằng đám mây dông tố ghê gớm mà chàng vừa thiết tha 

mong mỏi vừa bất giác hoảng sợ đó đương tiến lại gần. 

Chàng tự hỏi cả trăm lần rồi: «Mình có nên đầu quân ra mặt trận không 

hay nên chờ xem sự thể ra sao?». Chàng vớ lấy một cỗ bài đặt trên bàn 

và thử phá trận. Trang bài xong rồi, chàng nhìn lên trời, nghĩ bụng: «Nếu 
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phá trận mà thành thì nghĩa là... Nghĩa là thế nào?...». Chàng chưa kịp 

quyết định nên cho nó ý nghĩa ra sao thì có tiếng gõ cửa hỏi có thể vô 

được không. 

Chàng vội vã quyết định: «Thì nghĩa là mình phải ra mặt trận», rồi lớn 

tiếng đáp: 

- Vô đi, vô đi. 

Cô Nhớn, tức nữ công tước có cái lưng dài và nét mặt lạnh như tiền, 

bèn bước vô. Chỉ còn cô là ở lại trong nhà, hai cô em đã có chồng rồi. Cô 

hỏi chàng, giọng xúc động và có ý trách móc: 

- Xin lỗi cậu, tôi lại quấy rầy cậu. Đã tới lúc phải quyết định rồi. Mọi 

người đã rời Moscou rồi mà dân chúng thì đương nổi loạn... Vậy còn đợi gì 

nữa mà chưa đi? 

Pierre bông đùa đáp lại: 

- Trái lại, tôi thấy mọi sự ổn cả mà, thưa chị. 

Phải đóng cái vai ân nhân của nữ công tước, chàng thường dùng giọng 

bông đùa đó cho bớt ngượng. 

- Ổn cả?... Mà ổn cả thật!... Varvara Ivanovna mới cho tôi hay những 

chiến công oanh liệt của quân đội ta: thật là vẻ vang cho họ!... Mà dân 

chúng lúc này cũng “oanh liệt” đáo để, không còn chịu tuân lệnh nữa; 

ngay con nữ tì của tôi cũng trổ mòi vô phép vô tắc rồi. Chẳng bao lâu nữa 

chúng sẽ đánh đập chúng ta cho mà coi. Không dám bước chân ra đường 

nữa... Nguy nhất là chỉ nội hôm nay hay ngày mai là quân Pháp vô đây... 

Vậy thì chúng ta còn đợi gì nữa? Tôi xin cậu, cậu ạ, cậu cho xe đưa tôi lên 

Pétersbourg đi... Tôi tuy là đồ bỏ thật, nhưng tôi không thể sống dưới cái 

ách của Bonaparte đâu. 

- Thưa chị, tin tức đó chị lấy ở đâu thế? Trái lại... 

- Tôi không chịu khuất phục cái ông Napoléon của cậu đâu. Ai muốn 

khuất phục thì mặc họ... Và nếu cậu không bằng lòng cho tôi đi... 

- Thôi để tôi bảo nó chuẩn bị tức thì cho chị. 

Như vậy là hết gây gổ được nữa, cô ta bực mình ngồi phịch xuống một 

chiếc ghế dựa, lẳm bẳm trong miệng. 

Pierre nói tiếp: 

- Tin tức người ta loan với chị, không đúng đâu. Thành phố rất yên tĩnh, 

có nguy hiểm gì đâu. Đây, tôi mới đọc đây - Chàng chìa hai tờ tuyên cáo 

ra - Bá tước lấy tính mạng ra bảo đảm rằng quân thù sẽ không vô 

Moscou. 
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Nữ công tước giận dữ đáp: 

- Cái lão bá tước của cậu, một tên giả dối, gian hiểm, chính hắn đã xúi 

dân chúng làm loạn! Trong những tờ tuyên cáo ngu xuẩn đó, lão đã chẳng 

bảo rằng cứ túm tóc thiên hạ, bất kì là ai, mà dẫn tới cảnh sát đấy ư? Có 

ngu không chứ! Hễ túm được một kẻ là sẽ được trọng vọng, vinh quang. 

Hậu quả của chính sách tự do đó ra sao? Varvara Ivanovna bảo tôi rằng 

bà ta xuýt bị dân chúng giết vì lỡ miệng nói tiếng Pháp... 

Pierre vừa phá trận vừa nói: 

- Thôi, thôi... Các bà thì cái gì cũng nói quá. 

* 

Mặc dầu phá được trận, chàng cũng không vào quân đội mà vẫn ở lại 

Moscou lúc này đã vắng người. Chàng vẫn lo lắng, hoang mang, nửa 

mừng nửa sợ: đợi một biến cố ghê gớm. 

Chiều tối hôm sau, nữ công tước lên đường và viên tổng quản lý vô báo 

cho chàng hay phải bán một điền trang đi mới có đủ tiền sắm quân trang 

cho trung đoàn. Chú ta bày tỏ rằng cái trò ngông thành lập trung đoàn 

ấy, riết rồi làm cho chàng khánh kiệt thôi. Pierre nghe chú ta nói mà 

không giấu được nụ cười và đáp: 

- Cũng cứ bán đi. Làm sao được? Tôi đã hứa rồi. 

Tình hình chung đã hắc ám, mà công việc riêng của chàng lại càng tệ 

hơn nữa, vậy mà Pierre vẫn hớn hở thêm lên vì như vậy là biến cố chàng 

mong đợi xảy ra đến nơi rồi. Tất cả những người quen thuộc của chàng đã 

rời Moscou; Julie đã đi, nữ công tước Maria cũng vậy. Chỉ còn lại gia đình 

Rostov nhưng chàng không tới thăm nữa. 

Hôm đó, để tiêu khiển, chàng lại làng Vorontsovo coi một khinh khí cầu 

mà kỹ sư Leppich đã chế tạo để diệt địch; người ta tính hôm sau cho thả 

một quả để thí nghiệm. Quả này chưa làm xong. Người ta bảo chàng rằng 

Hoàng Thượng đã tán thành, ra lệnh cho làm và đã viết bức thư này cho 

Rostoptchine: 

« Khi nào Leppich sẵn sàng rồi thì ông thành lập ngay cho ông ta một 

đoàn gồm những người tin cẩn và thông minh để ngồi trong giỏ của khí 

cầu, và phái ngay một liên lạc viên báo tin cho Koutouzov hay. Ta đã 

thông tư cho Koutouzov rồi. 

«Ông nhớ dặn Leppich phải rất chú ý tới chỗ ông ta tính hạ xuống lần 

đầu để khỏi lầm lẫn mà rơi vào tay quân địch. Ông ta phải phối hợp sự di 

chuyển của ông ta với sự di chuyển của tướng quân tổng tư lệnh.” 

Ở Vorontsovo về, Pierre đi ngang qua quảng trường Bolotnaïa, thấy dân 
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chúng bu chung quanh pháp trường. Chàng bảo ngừng lại rồi xuống xe. 

Một tên đầu bếp Pháp bị kết tội do thám, và trói vào một cái giá. Hắn to 

béo, râu quai nón màu vàng, bận áo màu lục, đi vớ màu lam, vừa mới bị 

quất xong, đương được cởi trói, và còn rên rỉ thảm thiết. Một phạm nhân 

khác xanh xao, gây gò đương đợi tới phiên mình. Coi nét mặt cũng nhận 

được ngay họ là người Pháp. Pierre vẻ mặt sợ hãi, đau khổ như người 

Pháp gầy đó, vẹt đám đông, tiến vô hỏi: 

- Cái gì thế? Họ là ai? Họ bị tội gì? 

Các người đứng coi, gồm công chức, thợ thuyền, thương gia, nông dân, 

đàn bà bận áo choàng và áo lông, đương mải ngó nên không ai trả lời 

chàng cả. Người to béo nhăn nhó ngồi dậy, nhún vai và muốn tỏ ra mình 

can đảm chịu đựng được, bận áo vô mà không ngó xuống đám đông; 

nhưng bỗng môi gã mấp máy, và gã khóc òa lên như những người đa 

huyết chất, khóc mà giận cho mình không tự chủ được. Đám đông la lớn 

để át lòng thương hại của họ đi, Pierre nghĩ vậy. 

- Hình như là một tên đầu bếp của một công tước nào đó... 

- Ê, me xừ, món xốt Nga chua quá đối với người Pháp phải không... ê 

răng rồi chứ? 

Một tiểu công chức nhăn nheo đứng bên cạnh Pierre thấy người Pháp đó 

khóc, cất tiếng hỏi như vậy rồi ngó chung quanh xem có ai tán thưởng 

câu nói của mình không. Quả nhiên có vài người phá lên cười, còn những 

người khác vẫn chăm chú ngó người hành hình đương cởi áo phạm nhân 

thứ nhì. 

Pierre thở phì phì, cau mày, quay, phắt lại, bước trở ra, lên xe ngồi, 

miệng không ngớt lẩm bẩm. Dọc đường, chàng rùng mình mạnh mấy lần, 

buột miệng kêu tướng lên, đến nổi người đánh xe phải hỏi: 

- Ngài dạy gì ạ? 

Pierre thấy xe đi về phía Loubianka, quát lên: 

- Đi đâu vậy? 

- Bẩm đến nhà tướng quân tư lệnh ạ, ngài dạy tôi đến đó mà. 

Chàng nổi quạu tới nỗi mắng rủa chú ta, điều mà chàng rất ít khi làm: 

- Đồ ngu! Đồ súc sinh! Tao bảo mày về nhà mà, mau lên!... Ngu 

thượng hạng... «Phải đi ngay ngày hôm nay». 

Thấy cuộc hành hình và đám đông chung quanh pháp trường đó, Pierre 

đã nhất quyết không ở lại Moscou thêm ngày nào nữa mà nhập ngũ ngay; 

chàng cứ ngỡ đã nói cho người đánh xe hay rồi, hoặc ít nhất chú ta cũng 

đã phải biết như vậy. 
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Tới nhà chàng kêu chú xà ích Evstafievitch vô; chú ta công việc gì cũng 

thạo, quen mọi người và được khắp Moscou biết. Chàng bảo chú ta rằng 

muốn đi Mojaisk ngay tối hôm đó và phải gởi mấy con ngựa cưỡi của mình 

tới đấy. Những công việc ấy không thể làm xong trong một ngày được; 

nên theo ý Evstafievitch, chàng hoãn lại hôm sau mới đi để có thì giờ cho 

ngựa tới chực sẵn ở các trạm dọc đường. 

Ngày 24 trời đẹp; sau bữa ăn chiều, Pierre rời Moscou. Đêm đó trong 

khi chàng thay ngựa ở Perkhouchkovo thì hay tin ban tối mới có một trận 

lớn, tiếng đại bác làm rung cả đất ở làng Perkhouchkovo. Chàng hỏi bên 

nào thắng thì không ai trả lời được. Trận đó là trận Chevardino. 

Hừng đông hôm sau chàng tới Mojaisk. Nhà nào cũng đã bị lính chiếm 

đóng. Người giữ ngựa và chú xà ích ra đón chàng ở quán, nhưng không 

sao kiếm cho chàng được một phòng: các sĩ quan thuê hết cả rồi. 

Cả miền Mojaisk đầy nhóc quân nhân đóng trại giữa trời hoặc đi đi lại 

lại. Tới đâu cũng gặp cô-dác, bộ binh, kị binh, xe tải, thùng đạn dược, 

súng đại bác. Pierre nóng lòng tiến xa nữa, và càng đi xa Moscou, càng 

ngụp trong cái biển quân đội này, chàng càng thấy lo lắng mà đồng thời 

cũng có một cảm giác mới mẻ, vui mừng. Cảm giác đó từa tựa như cảm 

giác của chàng ở trong điện Slobodski khi nhà vua ngự đến: cảm giác cần 

phải quyết định và hi sinh. Bây giờ chàng sung sướng nhận thấy rằng tất 

cả những cái gây hạnh phúc cho con người, như giàu sang, lạc thú trong 

đời, ngay cả cuộc sống nữa, tất cả những cái đó đều là nhảm nhí hết, có 

thể liệng bỏ đi được để đổi lấy một cái gì khác... Chàng không nhận thức 

được cái gì khác đó là cái gì; chàng cũng chẳng thử tìm hiểu xem mình 

thấy một niềm vui đặc biệt trong sự hoàn toàn hi sinh như vậy là vì ai và 

vì cái gì. Chàng chẳng cần quan tâm tới lý do của sự hi sinh; sự hi sinh, tự 

bản thân nó, đã gây cho chàng một cảm giác vui sướng mới mẻ và như 

vậy đủ rồi. 

 

CHƯƠNG XIX 

 

Ngày 24 tháng tám giao chiến ở Chevardino, ngày 25 cả hai bên đều 

không bắn một phát súng, ngày 26 là trận Borodino. 

Tại sao hai trận đó lại nổ ra? bên này khiêu chiến ra sao và bên kia ứng 

chiến ra sao, đặc biệt là trận Borodino? Cả quân Pháp lẫn quân Nga đều 

không có lý do gì để lâm chiến trong trận đó cả. Hậu quả trực tiếp nhất 

của nó (không thể khác được) là làm cho quân Nga chóng mất Moscou 

(điều mà chúng ta sợ nhất), và làm cho toàn bộ quân Pháp chóng bị tiêu 
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diệt (điều mà họ cũng sợ nhất). Ngay lúc đó hai bên đều thấy rõ hậu quả 

như vậy, không còn nghi ngờ gì nữa, vậy mà Napoléon vẫn khiêu chiến và 

Koutouzov vẫn ứng chiến. 

Nếu hai vị chủ tướng hành động theo lý trí thì Napoléon tất phải thấy rõ 

rằng đã tiến xa căn cứ của mình tới hai ngàn dặm, mà bây giờ lại đánh 

một trận có thể sẽ mất tới một phần tư quân số thì chỉ tiến tới sự bại 

vong chắc chắn; còn Koutouzov tất cũng phải thấy rõ ràng nếu ứng chiến 

sẽ có thể mất một phần tư quân số, như vậy thế nào cũng phải bỏ 

Moscou. Riêng về phía Koutouzov thì hậu quả đó hiển nhiên như toán 

học: trong ván cờ nếu tôi kém đối thủ một quân, mà tôi lại đi cái nước thí 

một ăn một thì nhất định là phải thua, mà lẽ phải buộc tôi phải bỏ cái 

nước thí đó đi. Vì nếu đối thủ có mười sáu quân, tôi có mười bốn quân, tôi 

chỉ yếu hơn địch một phần tám thôi; khi cả hai bên đều mất mỗi bên mười 

ba quân thì địch sẽ mạnh gấp ba tôi. 

Trước trận Borodino, lực lượng của ta so với lực lượng của địch là năm 

với sáu - ta: một trăm ngàn quân, địch: một trăm hai chục ngàn; sau trận 

đó tỉ lệ chỉ còn một trên hai: ta năm chục ngàn, địch một trăm ngàn. Vậy 

mà Koutouzov, nhà cầm quân thông minh và giàu kinh nghiệm đó, đã ứng 

chiến; và Napoleon, vị tướng nổi tiếng là thiên tài kia, đã khởi chiến, làm 

cho quân số của mình mất đi một phần tư và chiến tuyến càng trải mỏng 

ra. Có người bảo rằng ông ta tưởng hễ chiếm được Moscou, chiến tranh sẽ 

chấm dứt, như hồi trước, chiếm được Vienne; nhưng có nhiều chứng cứ 

bác lại lời đó. Ngay các sử gia của Napoléon cũng nhận rằng sau khi 

chiếm được Smolensk, ông ta đã muốn ngừng lại: ông ta hiểu cái nguy cơ 

của sự kéo dài chiến tuyến ra quá, ông ta biết rằng chiếm được Moscou 

thì chiến tranh cũng không chấm dứt, vì lúc đó ông ta đã thấy rõ tình 

trạng các thành phố mà chúng ta bỏ cho ông ta chiếm, và ông ta đã bao 

lần đề nghị đàm phán mà không nhận được một lời phúc đáp nào cả. 

Vậy Koutouzov và Napoléon, một bên khi ứng chiến, một bên khi khởi 

chiến, đều không theo lý trí, cũng không theo ý chí tự do của mình. 

Nhưng khi sự đã xảy ra rồi thì các sử gia đã rút ra được những chứng cứ 

lắt léo và tài tình để chứng minh tài tiên đoán và tài cầm quân của hai 

chủ tướng đó, mà sự thực thì họ chỉ là những tay sai bị động nhất, lệ 

thuộc nhất trong số tất cả những công cụ vô ý thức của các biến cố trong 

lịch sử thế giới. 

Cổ nhân để lại cho ta nhiều thiên anh hùng ca kiểu mẫu mà trọng tâm 

đều tập trung vào các vị anh hùng; và ngày nay chúng ta vẫn không chịu 

thấy rằng một quan niệm về lịch sử như vậy đã lỗi thời rồi. 

Về điểm nhứ nhì, tức điểm trận Borodino và trận Chevardino trước đó, 
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đã xảy ra cách nào, có một quan niệm cũng rất minh bạch, cũng được 

mọi người chấp nhận, mà cũng hoàn toàn sai lầm. Thực vậy, các sử gia 

trình bày hai trận đó như sau: 

Theo họ, quân Nga trong khi rút lui khỏi Smolensk vẫn để ý kiếm 

một trận địa tốt nhất để mở một trận toàn diện và đã lựa Borodino. 

Theo họ, quân Nga đã củng cố trận địa đó từ trước (ở bên trái con 

đường từ Moscou tới Smolensk và gần như thẳng góc với con đường 

đó) trong cái khoảng từ Borodino tới Outitza, ngay ở chỗ mà cuộc 

chiến đấu diễn ra. 

Theo họ, ở phía trước trận địa đó, quân Nga đã cất một tiền đồn ở 

trên đồi Chevardino để quan sát tình hình địch. Ngày 24, Napoléon 

đã tấn công và chiếm được tiền đồn ấy; ngày 26, ông ta tấn công 

toàn thể quân Nga đóng trên cánh đồng Borodino. 

Đó các sử gia chẻp như vậy. Bất kỳ ai nếu chịu khó đi sâu vào vấn đề 

cũng dễ dàng nhân thấy rằng họ chép sai từ đầu tới cuối. 

Quân Nga đã không hề lựa trận địa tốt nhất, mà trong cuộc rút lui, còn 

bỏ qua nhiều trận địa tốt hơn Borodino nữa. Như vậy vì nhiều lẽ: lẽ thứ 

nhất, Koutouzov không muốn nhận một trận địa mà không do ông ta lựa; 

lẽ thứ nhì vì chưa thấy thật cần thiết phải mở một trận toàn diện; lẽ thứ 

ba vì Miloradovitch chưa đem dân quân tới, và còn nhiều lý do khác nữa. 

Ai cũng phải nhận rằng tất cả các trận địa khác đó đều tốt hơn nơi trận 

đánh đã diễn ra; về phương diện «trận địa», Borodino không hơn gì bất kì 

một điểm nào khác mà nguời ta có thể lấy cây kim găm cắm hú họa trên 

bản đồ Nga. 

Không những quân Nga không củng cố trận địa Borodino ở bên trái và 

thẳng góc với đường cái, nghĩa là ở nơi xảy ra trận đánh, mà trước ngày 

25 tháng tám năm 1812, họ cũng không hề nghĩ rằng một trận đánh có 

thể diễn ra ở chỗ đó được. Tôi xin dẫn chứng: chứng cớ thứ nhất, trước 

ngày 25 tháng tám không có xây dựng đồn lũy nào cả, những công sự bắt 

đầu làm ngày đó thì ngày 26 vẫn chưa xong. Chứng cớ thứ nhì: ngay vị trí 

của đồn Chevardino ở phía trước chiến địa như vậy cũng chẳng có ý nghĩa 

gì hết. Tại sao người ta lại củng cố nó hơn các cứ điểm khác? Tại sao ngày 

24, người ta dốc toàn lực, chiến đấu tới khuya và mất sáu ngàn người để 

bảo vệ đồn đó nó chẳng có ích gì cả vì muốn dò xét tình hình địch thì chỉ 

dùng một đội trinh sát cũng đủ? Chứng cớ thứ ba và cuối cùng: tới ngày 

24, Barclay de Tolly và Bagration vẫn tin rằng đồn Chevardino là TẢ dực 

của trận địa; ngay Koutouzov, trong bản báo cáo viết sau trận đánh, 

trong lúc trong óc còn những ấn tượng nóng hổi, cũng gọi đồn đó là tả 
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dực. Mãi về sau này, trong những bản báo cao viết một cách thảnh thơi, 

người ta mới xác nhận một cách sai lầm và kì quặc rằng đồn Chevardino 

là một TIỀN đồn (như vậy có lẽ để bào chữa cho những sai lầm của tổng 

tư lệnh mà người ta cho rằng hễ đã quyết định thì phải đúng; sự thực thì 

Chevardino chỉ là một cứ điểm ở tả dực) và chúng ta đã ứng chiến ở một 

vị trí đã được lựa chọn và củng cố (mà sự thực thì trận đánh đã xảy ra ở 

một nơi hoàn toàn ngẫu nhiên và gần như chẳng được củng cố gì cả.) 

Sự việc chắc chắn đã xảy ra như vầy: người ta đã lựa một vị trí trên bờ 

sông Kolotcha, con sông này cắt đường cái Smolensk không phải thành 

một góc vuông mà thành một góc nhọn, thành thử tả dực ở Chevardino, 

hữu dực ở gần làng Novoïe, còn trung tâm là Borodino, chỗ hai con sông 

Kolotcha và Voïna giao lưu với nhau. Một đạo quân có nhiệm vụ ngăn 

chặn quân địch đang tiến theo đường từ Smolensk tới Moscou nhất định 

phải đóng ở vị trí được con sông Kolotcha án ngữ ấy; bất kì ai quan sát 

chiến trường Borodino mà tạm quên rằng chiến sự đã diễn ra sao, tất phải 

nhận ngay ra điều đó. 

Napoléon ngày 24, trong khi tiến về phía Valouievo, không thấy trận 

địa của quân Nga từ Outitza tới Borodino, như các sử gia đã nói, ông ta 

không thể thấy được vì có trận địa gì đâu. Ông ta cũng không thấy tiền 

sáo của quân Nga, và trong khi truy kích hậu quân Nga ông đụng phải tả 

dực Nga, nghĩa là gặp đồn Chevardino, rồi cho quân của ông vượt qua 

sông Kolotcha. Sự chuyển quân đó của Pháp làm cho Nga không thể mở 

một trận đánh toàn diện được, phải rút tả dực từ một vị trí họ muốn 

chiếm về một vị trí mới mà họ không tính chiếm nên không củng cố. Khi 

qua tả ngạn sông Kolotcha, tức là qua bên trái đường cái, Napoléon đã 

chuyển trận đánh sắp tới từ hữu dực qua tả dực quân Nga, trên cánh 

đồng nằm giữa Outitza, Semionoskoie và Borodino, cánh đồng này về mặt 

trận địa, chẳng có lợi gì hơn bất kì một cánh đồng nào khác. Trận đánh 

ngày 26 đã diễn ra trên cánh đồng đó. Dưới đây là lược đồ trận đánh giả 

định và lược đồ trận đánh thực sự1. 

 
1 Do Tolstoi vẽ. 
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Nếu ngày 24, Napoléon không qua sông Kolotcha, nếu ông ta không tấn 

công ngay vào đồn Chevardino mà hoãn lại hôm sau, thì tất nhiên đồn đó 

đã thành tả dực của quân ta và trận đó đã diễn ra như chúng ta đã chờ 

đợi từ trước. Trong trường hợp này, chắc chắn là chúng ta còn cương 

quyết bảo vệ tả dực Chevardino hơn nữa, chúng ta đã tấn công Napoléon 

ở trung tâm và hữu dực, và trận đánh toàn diện ngày 241 đã diễn ra ở 

trên trận địa đã lựa và củng cố từ trước. Nhưng vì quân Pháp tấn công tả 

dực ta vào buổi chiều, sau khi hậu quân ta rút lui, nghĩa là ngay sau trận 

Gridnevaïa, và vì các tướng lãnh Nga không muốn hoặc không thể mở 

cuộc đánh toàn diện chiều ngày 24, thành thử cuộc giao chiến đầu tiên 

mà cũng là cuộc giao chiến chính trong trận Borodino đã thất bại ngay từ 

 
1 Cả hai bản Gallimard và Hazan đều địch là ngày 24. (Bản Bibliothèque 

mondiale bỏ chương này). Ta có thể hiểu là ngày 25 vì Tolstoi đã thí dụ 

rằng Napoléon không tấn công ngày 24 mà hoãn lại hôm sau. 
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ngày 24 mà đưa tới cuộc bại trận ngày 26. 

Sau khi mất đồn Chevardino, sáng ngày 25 chúng ta không còn điểm 

dựa nào ở tả dực và chúng ta đành phải rút tả dực về và vội vã củng cố 

nó bất kỳ ở đâu. 

Vậy ngày 26 tháng tám, quân đội Nga chỉ còn trông vào sự bảo vệ của 

vài công sự chưa hoàn thành. Nguy hơn nữa là các tướng lĩnh của ta 

không nhận được đúng tình hình: họ không thấy rằng mất vị trí ở tả dực 

thì tự nhiên phải chuyển toàn bộ trận đánh từ phải sang trái. Họ cứ để 

chiến tuyến của họ trải ra như trước, từ Novoie tới Outitza, do đó họ bắt 

quân đội, giữa trận đánh, phải di chuyển từ bên phải qua bên trái. Rốt 

cuộc là quân Nga chỉ có thể dùng tả dực để đương đầu với tất cả quân đội 

Pháp, nghĩa là với một lực lượng mạnh gấp đôi. Còn những cuộc tấn công 

của Poniatowski vào Outitza, của Ouvarov vào hữu dực quân Pháp thì 

chẳng qua chỉ là những hành động riêng biệt, không liên quan gì tới sự 

diễn tiến chung của trận đánh. 

Vậy trận Borodino đã diễn ra khác hẳn cách người ta miêu tả trong sách 

để che giấu lỗi lầm của các vị tướng soái của ta, mà như vậy chỉ là làm 

giảm vinh quang của quân đội và dân tộc Nga. Trận đó không diễn ra trên 

một trận địa đã được lựa trước và được củng cố, mà lực lượng của ta 

không phải chỉ hơi yếu hơn lực lượng địch một chút thôi. Trái lại, vì mất 

đồn Chevardino mà quân Nga đã phải giao chiến trên một trận địa trống 

trải, hầu như không được củng cố, với những lực lượng chỉ bằng nửa của 

Pháp, nghĩa là trong những điều kiện bất lợi khó cho ta tưởng tượng được 

rằng quân Nga có thể chống cự nổi ba giờ mà không bị hoàn toàn tan rã 

chứ đừng nói là chiến đấu suốt mười giờ mà bất phân thắng phụ nữa. 

 

CHƯƠNG XX 

 

Sáng ngày 25, Pierre rời Mojaisk. Chàng xuống xe, đi chân xuống con 

đường dốc đứng quanh co đưa ra ngoài thành phố, ở bên phải con đường 

có một ngôi nhà thờ trong đó người ta đương làm lễ và đổ chuông. Phía 

sau chàng là một trung đoàn kị binh có lính ca đi đầu. Một đoàn xe chở 

thương binh trong trận đánh hôm trước từ chân dốc leo lên. Mấy người 

nông dân đánh xe chạy từ bên này qua bên kia đường, vừa hét vừa quất 

mấy con ngựa. Mỗi chiếc xe chở ba bốn thương binh lọc cọc lăn trên 

những phiến đá lổn nhổn dùng để trải đường. Những thương binh đó, kẻ 

nằm người ngồi, xanh xao, mình quấn đầy giẻ, mím môi cau mày bám lấy 

thành xe, giật nẩy mình lên, va phải nhau. Hầu hết đều tò mò như trẻ 

con, nhìn chiếc mũ trắng và chiếc áo thường phục màu lục của Pierre. 
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Người đánh xe của Pierre giận dữ la hét bảo đoàn xe thương binh tránh 

qua một bên. Nhưng bọn kị binh vừa xuống dốc vừa hát, ép chiếc xe của 

chàng và xe không tiến được nữa. Pierre ngừng lại, đứng nép vào bên 

đường. Đường đục trong sườn đồi, thành thử ánh nắng không rọi tới mặt 

đường lõm sâu vừa lạnh vừa ẩm thấp ở dưới. Trên đầu chàng, trời buổi 

sáng tháng tám quang đãng, đẹp đẽ, và tiếng chuông nhà thờ ngân nga 

vui vẻ. Người đánh xe đi giày bẳng vỏ cây gai, hổn hển chạy lại, chèn một 

cục đá dưới bánh xe sau không có đai sắt và sửa lại yên cương trên lưng 

con ngựa bé nhỏ. 

Một thương binh già, một tay đeo băng, tay kia bám vào chiếc xe vận 

tải, đi bộ theo xe và quay lại hỏi Pierre: 

- Này, hàng xứ, người ta bỏ chúng tôi lại đây hay đưa đến Moscou đấy? 

Pierre còn mải trầm ngâm suy nghĩ nên không nghe ra. Chàng ngó hết 

trung đoàn kị binh lúc này đã gặp đoàn xe tải, lại ngó chiếc xe gần nhất 

trong đó có ba thương binh, hai ngồi một nằm, mà có cảm tưởng rằng 

mấy kẻ khốn khổ đó có thể giúp chàng giải quyết vấn đề chàng đương 

thắc mắc. Một trong hai người ngồi, đầu quấn đầy giẻ, mũi và miệng xệch 

qua một bên; một bên má chắc là bị thương mà sưng vù lên, lớn bằng 

đầu một em bé; chú ta vừa nhìn nhà thờ vừa làm dấu thánh giá. Người 

kia, một tân binh trẻ tuổi, tóc vàng, khuôn mặt thanh tú tái nhợt cắt 

không ra máu, nhìn Pierre, nụ cười như ngưng lại ở trên môi. Người thứ 

ba nằm sấp, nên không nhìn thấy mặt. Bọn lính ca cưỡi ngựa, đúng lúc đi 

ngang qua chiếc xe đó, cất tiếng hát một điệu vũ khúc của binh sĩ: 

A! cái đầu trọc lóc1 

Nó lăn long lóc 

Qua đèo qua núi 

Qua rừng qua suối... 

Như để họa lại, nhưng theo một điệu vui vẻ hơn, chuông nhà thờ lanh 

lảnh vang lên trong không trung. Mặt trời chiếu ánh nắng ấm áp lên sườn 

bên kia đường như để góp thêm phần vui. Nhưng ở bên sườn Pierre đứng, 

gần chiếc xe tải thương binh và con ngựa nhỏ thở phì phì, thì đường tối 

tăm, ẩm thấp, thảm đạm. 

Người lính má sưng vù quạu quọ ngó bọn lính ca, càu nhàu: 

- Điếc tai thiên hạ, đồ rửng mỡ này! 

Người lính già ngồi phía sau xe, mỉm cười buồn bã, bảo: 

 
1 Trỏ lính, họ cạo trọc đầu, còn nông dân thì để tóc dài. 
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- Bây giờ đây, bắt hết lính tráng cũng chưa đủ, phải bắt cả nông dân 

nữa. Lúc này thì chẳng còn phân biệt gì cả. Mọi người phải nhào vô. Toàn 

dân Moscou! Phải chấm dứt cho mau đi! 

Lời của chú ta tối nghĩa, Pierre chẳng hiểu chú ta muốn nói gì, nhưng 

cũng gật đầu tán thành. 

Con đường lại trống trở lại rồi. Tới chân dốc, Pierre leo lên xe tiếp tục 

đi. Chàng ngó chung quanh, tìm xem có mặt nào quen không nhưng chỉ 

thấy những quân nhân lạ hoắc đủ các binh chủng, họ đều ngạc nhiên nhìn 

cái mũ trắng và chiếc áo màu lục của chàng. 

Đi được khoảng bốn dặm, chàng mới gặp được một người quen, liền 

mừng rỡ gọi. Ông ta là một quân y trưởng, cùng ngồi với một y sĩ trẻ 

trong một chiếc xe có diềm, đi ngược chiều với Pierre. Nhận ra được 

Pierre, ông ta ra dấu cho người lính cô dác làm xà ích, bảo ngừng xe lại. 

- Ủa, bá tước! Ngài làm gì ở đây? 

- Tôi muốn xem... 

- Muốn xem thì tha hồ mà xem... 

Pierre xuống xe, ngỏ ý với ông ta muốn dự trận đánh. Ông ta khuyên 

chàng xin thẳng với Điện hạ tối quang minh. Ông ta vừa đáp vừa đưa mắt 

nhìn người đông nghiệp trẻ tuổi: 

- Trong trận đánh mà ngài đi lang thang như vầy làm gì, nếu không 

quen ai. Ít nhất thì Điện hạ cũng biết ngài và chiếu cố tới ngài. Ngài nên 

nghe lời tôi. 

Viên quân y trưởng có vẻ mệt mỏi, vội vàng. 

Pierre hỏi lại: 

- Ông nghĩ ra sao... Nhưng này, ông cho tôi biết trận địa của ta ở đâu? 

- Trận địa?... Cái đó không thuộc phận sự của tôi. Ngài đi khỏi 

Tatarinovo rồi sẽ thấy ở đó người ta đào hầm dữ lắm. Ngài leo lên ngọn 

đồi, nhìn xuống sẽ thấy... 

- Thật vậy ư?... Nếu ông... 

Nhưng viên quân y trưởng đã leo lên xe: 

- Tôi cũng muốn dắt ngài lắm; nhưng công việc tôi ngập tới đây này - 

ông ta trỏ cuống họng - Bây giờ tôi phải đi kiếm gấp viên chỉ huy quân 

đoàn đây. Bá tước biết tình hình ra sao không? Ngày mai sẽ giao chiến. 

Trong số trăm ngàn sĩ tốt thì ít nhất cũng phải tính là có hai chục ngàn 

người bị thương. Mà chúng ta không có đủ cáng, đủ giường, đủ y tá, y sĩ 

cho sáu ngàn thương binh. Chúng ta có mười ngàn chiếc xe tải thật đấy, 
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nhưng còn cần những thứ khác nữa chứ. Phải xoay xở! 

Trong óc Pierre bỗng nẩy ngay một ý nghĩ lạ lùng: trong số hàng vạn 

người già trẻ, còn vui sống, khỏe mạnh, ngó chàng đi qua và ngạc nhiên 

thích thú nhìn chiếc mũ của chàng kia, ít nhất là hai chục ngàn người sẽ bị 

thương hoặc tử trận, mà có thể họ chính là những người chàng mới thấy. 

«Có thể rằng ngày mai họ sẽ chết; làm sao họ có thể nghĩ tới cái gì 

khác ngoài cái chết nhỉ? Rồi bỗng, do một sự liên tưởng huyền bí, chàng 

hình dung lại lúc xuống dốc Mojaïsk, những chiếc xe tải đầy thương binh, 

tiếng chuông nhà thờ, những tia nắng xiên xiên, tiếng hát của kị binh. 

«Những kị binh đó tiến ra mặt trận, gặp đoàn thương binh trở về mà chỉ 

liếc mắt ngó nhau rồi đi, không hề nghĩ rằng số phận mình trên chiến 

trường sẽ ra sao. Trong số những người đó, có tới hai chục ngàn người sẽ 

chết mà thấy cái mũ của ta, họ còn ngạc nhiên thích thú! Thật kì. Chàng 

nghĩ vơ vẩn như vậy trên con đường tới Tatarinovo. 

Cạnh nhà của một trang chủ, phía bên trái đường cái, chàng thấy nhiều 

cỗ xe nhà, xe tải và một đám đông lính hầu và lính canh. Điện hạ ở đó. 

Nhưng khi Pierre tới thì ông ta và hầu hết các sĩ quan tham mưu đều đi 

vắng. Mọi người đã đi dự lễ cẫu nguyện. Pierre lại tiếp tục đi tới Gorki. 

Khi xe leo một cái dốc vô một đường nhỏ trong làng, chàng thấy lần 

đầu tiên những nông dân trong đội dân quân bận áo trắng, mũ đeo một 

chữ thập, cười nói ồn ào, mồ hôi nhễ nhại, hăng hái làm việc ở bên phải 

con đường, trên một ngọn dồi đầy cỏ dại, kẻ thì đào hầm bằng thuổng, kẻ 

thì chở đất trong xe cút kít lăn trên những tấm ván, có kẻ lại đứng đợi. 

Hai sĩ quan đứng chỉ huy công việc. 

Thấy những nông dân đó vui vẻ làm một nhiệm vụ quân sự mới mẻ cho 

họ, Pierre nhớ lại những thương binh ở Mojaïsk và hiểu ý nghĩa sâu xa của 

lời người lính già: «Mọi người phải nhào vô.» Cảnh tượng những người 

nông dân râu ria xồm xoàm đó làm việc trên chiến trường, chân chưa 

quen đi những đôi ủng kì quặc, gáy nhễ nhại mồ hôi, áo banh ra một bên, 

để hở bộ ngực rám nắng lòi xương quai xanh, làm cho Pierre hiểu tính 

cách nghiêm trang, long trọng của giờ phút này, hơn là tất cả những điều 

chàng đã nhận thấy và nghe thấy từ trước tới nay nữa. 

 

CHƯƠNG XXI 

 

Pierre xuống xe, đi ngang qua đám dân quân đương làm việc, lên đỉnh 

đồi, tại đó, theo lời viên quân y trưởng, có thể coi khắp chiến trường. 

Lúc đó vào mười một giờ trưa. Mặt trời ở chếch qua bên trái, phía sau 
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lưng chàng, chiếu qua lớp không khí trong trẻo và nhẹ nhàng xuống một 

khoảng mênh mông, trải ra trước mặt chàng như một diễn đài có bực lộ 

thiên. 

Ở phía trái, đường cái Smolensk cắt ngang diễn đài đó, uốn khúc leo lên 

một làng có ngôi nhà thờ trắng ở dưới chân đồi, ngay trước mặt chàng, 

cách chàng khoảng năm trăm bước. Làng đó là làng Borodino. Ở đó, con 

đường qua một chiếc cầu, hết lên cao lại xuống thấp, rồi chạy tới làng 

Valouiev cách đó chừng sáu dặm, do Napoléon chiếm đóng. Rồi con 

đường chui vào một cánh rừng lá vàng. Trong cánh rừng bạch dương và 

tùng, bách này, ở bên phải con đường, cây thánh giá và gác chuông tu 

viện Kolotski chiếu rực rỡ dưới ánh nắng. Trong khoảng xa xa biêng biếc, 

ở bên phải và bên trái cánh rừng và con đường, lác đác hiện lên những 

đám khói lửa trại và những đám lờ mờ quân ta và quân địch. Bên phải, 

dọc theo con sông Kolotcha và con sông Moscova, địa hình chập chùng đồi 

núi và trong các khe lấp ló các làng Bezzoubovo và Zakharino. Bên trái, 

địa hình bằng phẳng hơn, có nhiều ruộng lúa mì và làng Semenovskoïe bị 

đốt cháy hiện còn đương bốc khói. 

Tất cả những cái Pierre thấy ở bên phải cũng như bên trái đều mơ hồ, 

không đúng với hình ảnh mà chàng mong mỏi. Chàng mong thấy một bãi 

chiến trường mà chỉ thấy đồng ruộng, đồng cỏ, súc vật, rừng rú, lửa trại, 

làng mạc, đồi và suối. Chàng rán chăm chú nhìn mà cũng không nhận ra 

được trận địa, không nhận ra được quân bên ta và bên địch nữa. 

Chàng nghĩ bụng: «Phải tìm người thông thạo để hỏi mới được» và 

chàng hỏi một sĩ quan đương tò mò ngó cái vóc dáng to lớn và chẳng có 

gì là quân nhân của chàng: 

- Ông cho tôi hỏi, làng phía trước mặt dưới kia là làng gì. 

Viên sĩ quan quay lại hỏi bạn: 

- Phải làng Bourdino không? 

- Không, Borodino. 

Viên sĩ quan đó có vẻ ưa chuyện trò lắm, tiến lại gần Pierre hỏi: 

- Phải quân ta ở đó không? 

- Phải, và đằng kia, xa hơn nữa, là quân Pháp. Đằng kia kìa, ông thấy 

không? 

- Đâu? 

- Mắt thường cũng thấy mà, kia kìa! 

Ông ta trỏ cho chàng những đám khói bốc ở phía trái, phía bên kia 

sông, và trên mặt ông ta hiện lên vẻ lo ngại, nghiêm nghị mà chàng đã 
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nhận thấy ở hầu hết các người khác. 

Pierre lại hỏi nữa: 

- À, quân Pháp đấy ư? Thế còn chỗ kia? 

Chàng trỏ một ngọn đồi bên trái, chung quanh có quân đội. 

- Đó là quân mình. 

- À, quân mình! Thế còn chỗ kia? 

Chàng trỏ một ngọn đồi khác, xa hơn, trên đĩnh có một cây lớn, gần 

một làng nằm trong khe núi, cạnh đó có khói lửa trại bốc lên, và thấy có 

cái gì đen đen. Đó là đồn Chevardino. 

- Ở đó ư? Cũng là «hắn» nữa. Hôm qua chúng ta đóng ở đó, hôm nay 

thì về «hắn» rồi. 

- Vậy thì trận địa của chúng ta ở đâu? 

Viên sĩ quan đắc ý mỉm cười: 

- Trận địa của chúng ta? Cái gì chứ cái đó thì tôi có thể chỉ cho ông 

tường tận được vì chính tôi đã coi xây đắp gần hết các công sự phòng ngự 

mà. Ông thấy trung tâm quân ta ở Borodino, kia kìa. - Ông ta trỏ cái làng 

có nhà thờ trắng ở ngay trước mặt họ - Chỗ đó con đường cái vắt qua 

sông Kolotcha. Ông nhìn phía kia, chỗ thấp còn mấy hàng cỏ mới cắt kìa, 

cây cầu ở ngay sát đó. Đó là trung tâm của ta. Hữu dực của ta kia kìa. - 

Ông ta trỏ một khe núi hiểm trở ở phía cực hữu - Con sông Moscova chảy 

qua đó và chúng ta đã xây ba cứ điểm rất mạnh ở đó. Tả dực của ta... 

khó nói quá... Hôm qua nó còn ở kia, ở Chevardino, ở chỗ có cây sên kia 

kìa, ông thấy không... Nhưng chúng ta đã rút tả dực về phía sau; và bây 

giờ ông thấy cái làng bốc khói lên kìa, làng Semionovskoïe đấy... rồi ở kia 

- ông ta trỏ đồi Raïevski... Nhưng không chắc trận đánh diễn ra ở đó. 

“Hắn” đã cho quân đội qua đây, nhưng có lẽ là để gạt ta; chắc chắn hắn 

sẽ chuyển quân vòng qua bên phải sông Moscova. Dù sao đi nữa thì ngày 

mai số bị thương vong cũng sẽ rất lớn! 

Trong khi viên sĩ quan kể chuyện, một hạ sĩ quan già lại gần, lẳng lặng 

đứng nghe; tới câu cuối đó, có lẽ bất bình nên ngắt lời, xẳng giọng bảo: 

- Thiếu sọt đựng đất. 

Viên sĩ quan có vẻ ngượng nghịu, như hiểu rằng cái chuyện sẽ có nhiều 

người thương vong nên giữ trong bụng chứ đừng nên nói ra. Ông ta vội 

vàng đáp: 

- Được, lại cho đại đội ba đi lấy. 

Rồi quay lại hỏi Pierre: 
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- Nhưng, ông là ai? Một bác sĩ chăng? 

- Không, tôi lại đây vậy thôi... 

Rồi Pierre lại đi ngang qua đám dân quân, xuống chân đồi. Viên sĩ quan 

đi sau chàng, bịt mũi bước nhanh qua đám đó, lẩm bẩm: 

- Bọn trời đánh này! 

Có nhiều tiếng nhao nhao lên: 

- Họ đến kia rồi!... Đám rước tới kìa... Họ đến kia... 

Tức thì sĩ quan, binh sĩ và dân quân chạy cả xuống đường. 

Một đám rước xuất phát từ Borodino đương leo lên đồi. Đi dẫn đầu trên 

con đường đầy bụi, là một tiểu đoàn bộ binh, cầm súng chúc xuống, đầu 

để trần. Phía sau họ nghe có tiếng hát nhà thờ. 

Bọn binh sĩ và dân quân đầu trần vượt Pierre chạy xuống đón họ. 

- Họ rước Đức Mẹ nhân từ che chở chúng ta đấy!... Đức mẹ Ibérie của 

chúng ta! 

Một người khác sửa lại: 

- Đâu phải, Đức mẹ Smolensk chứ. 

Dân quân, dù đang ở trong làng hay đang làm việc ở trận địa cho pháo 

binh, đều bỏ cả thuổng cuốc mà chạy đi đón đám rước. Đi sau tiểu đoàn 

là đám tu sĩ bận áo lễ, một vị giáo sĩ già nhỏ bé, đội chiếc mũ tròn, rồi tới 

các thầy giúp lễ và các người hát ở nhà thờ. Sau họ, binh lính và sĩ quan 

khiêng một tượng thánh lớn, mặt đen xạm, trong lớp bọc bằng kim khí. 

Đó là bức tượng chở từ Smolensk và quân đội đi đâu cũng rước theo. Phía 

trước, phía sau và hai bên đầy những quân nhân đầu trăn, người thì đi, 

người thì chạy, kẻ thì quì. 

Tới đỉnh đồi, tượng thánh ngừng lại. Những người cầm khăn đỡ tượng 

đồi phiên nhau, những người dâng hương gây lại bình trầm và lễ cầu 

nguyện bắt đầu. Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng xuống; gió thổi nhẹ vào 

các mớ tóc và những dải trang hoàng pho tượng; tiếng hát vẳng lên rồi 

tản trong không trung. Một đám đông sĩ quan, binh sĩ và dân quân chen 

chúc ở chung quanh. Các sĩ quan cao cấp đứng trong một khoảng trống 

phía sau các tu sĩ. Một viên tướng đầu hói, cổ đeo huân chương thánh 

Georges, đứng ngay sau lưng vị giáo sĩ, không làm dấu thánh giá (có lẽ 

ông ta là người Đức), nhưng kiên nhẫn đợi làm lễ cầu nguyện xong; ông 

ta tự cho là phải dự cuộc lễ để khêu ngọn lửa ái quốc của người Nga. Một 

viên tướng khác tư thế hùng dũng vừa luôn tay làm dấu thánh giá ở ngực 

vừa đưa mắt ngó hai bên. Pierre đứng xen trong đám nông dân, nhận 

thấy trong số những nhân vật quan trọng đó có vài người quen, nhưng 
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chàng không nhìn họ mà chú hết ý vào vẻ mặt nghiêm trang của binh sĩ 

và dân quân đang nhìn tượng thánh với một lòng khao khát như nhau. Khi 

bọn hát nhà thờ (họ đã hát hai chục bài kinh cầu nguyện rồi) uể oải cất 

tiếng đều đều hát: «Cầu xin Đức Thánh Mẹ cứu vớt chúng con khỏi tai 

ương», khi vị giáo sĩ và thầy giúp lễ hát lại câu: «Vì theo lời thánh huấn, 

chúng con đều xin Đức Mẹ che chở chúng con như một thành trì vững 

chắc» thì Pierre lại thấy trên tất cả các khuôn mặt đó hiện lên cái ý thức 

rằng giờ phút này rất trang nghiêm, ý thức mà chàng đã từng thấy khi 

xuống cái dốc Mojaïsk và mấy lúc khác nữa trên dọc đường từ sáng tới 

giờ. Mọi người cung kính cúi đầu, có tiếng thở dài và tiếng ngón tay gõ 

vào ngực khi làm dấu thánh giá. 

Đám đông bao vây tượng Thánh bỗng dang ra, xô đẩy Pierre. Họ vội 

vàng rê ra như vậy, chắc là vì một nhân vật rất quan trọng đương tiến lại. 

Nhân vật đó là Koutouzov mới đi quan sát trận địa và trở về Tatarinovo, 

tới dự cuộc lễ. Thấy hình dáng đặc biệt của ông, Pierre nhận ra liền. 

Thân hình to lớn bận chiếc áo dài, lưng gù, đầu để tràn bạc phơ, con 

mắt độc long trắng giã trên khuôn mặt phị, Koutouzov đi tới, đầu chúi 

xuống, mình lắc lư, rồi ngừng lại ngay ở sau vị giáo sĩ. Ông ta làm dấu 

thánh giá rất thành thạo, chạm tay trên mặt đất, rồi thở dài cúi mái đầu 

bạc xuống. Bennigsen và đoàn tùy tùng tiến theo sau. Các sĩ quan cao 

cấp đều chăm chú nhìn viên tổng tư lệnh còn các binh sĩ và dân quân cứ 

thản nhiên tiếp tục cầu nguyện. 

Khi làm lễ xong, Koutouzov lại gần tượng thánh quì xuống, phủ phục 

sát đất, rồi khó khăn lắm, nhăn mặt cố gắng đứng lên, vì ông mập mà lại 

yếu. Đứng dậy được rồi, ông chìa môi ra, ngây thơ như một em bé, hôn 

tượng thánh, rồi lại cúi đầu, lại chạm tay trên mặt đất. Tất cả các vị tướng 

đều làm theo ông, rồi đến lượt các sĩ quan và sau cùng là các binh sĩ, dân 

quân, chen chúc nhau xô đẩy nhau, hổn hển vì xúc động. 

 

CHƯƠNG XXII 

 

Bị đám đông xô đẩy, Pierre ngơ ngác chung quanh. Có tiếng gọi chàng: 

- Bá tước Pierre Kirilovitch! Sao lại ở đây! 

Pierre quay lại. Boris Droubetzkoï vừa phủi đầu gối dính đất khi quì 

xuống trước tượng thánh, vừa mỉm cười tiến lại chàng. Boris ăn bận ra vẻ 

bảnh bao mà hùng dũng: cũng mặc chiếc áo dài, quàng chiếc roi ngựa 

qua vai y như Koutouzov. 
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Trong khi đó, Koutouzov đã vô làng và ngồi trong bóng mát của một 

ngôi nhà gần nhất, trên một chiếc ghế dài mà một người lính Cô-dác đã 

vội vàng khiêng lại và một người lính khác đem một tấm nệm lại trải lên 

trên. Một đoàn tùy tùng đông đảo và lộng lẫy bao vây ông. 

Đám rước lại tiếp tục đi. Pierre đứng cách Koutouzov độ ba chục bước, 

nói chuyện với Boris, ngõ ý muốn dự trận đánh và nhận xét trận địa. 

Boris bảo: 

- Thế thì bây giờ nên như vầy. Tôi sẽ mời bá tước đi coi doanh trại. 

Muốn nhìn cho khắp thì không gì bằng lại chỗ Bennigsen sẽ đứng. Tôi là 

tùy viên của ngài, tôi sẽ giới thiệu anh với ngài. Và nếu anh muốn đi một 

vòng trận địa thì anh cứ việc theo chúng tôi; chúng tôi sắp đi quan sát tả 

dực đây. Khi về, tôi xin mời anh nghỉ đêm lại với tôi, chúng ta sẽ chơi vài 

ván bài. Anh quen Dmitri Sergueievitch đấy nhỉ? Anh ấy ở căn nhà kia - 

Boris trỏ căn nhà thứ ba ở Gorki. 

Pierre bảo: 

- Tôi muốn được coi hữu dực, người ta bảo phía đó mạnh lắm. Tôi muốn 

coi khắp trận địa bắt đầu từ sông Moscova. 

- Được, rồi anh xem sau, nhưng điểm chính là tả dực... 

- Phải, phải. Cậu cho tôi biết trung đoàn của công tước Bolkonski hiện ở 

đâu? 

- Trung đoàn của André Nicolaievitch? Chúng ta sẽ đi ngang qua, tôi sẽ 

dắt anh tới. 

- Như vậy thì tốt quá. Cậu thấy tả dực ra sao? 

Boris hạ giọng, có vẻ như bí mật: 

- Nói riêng với nhau, sự thực thì tình hình tả dực bấp bênh. Bá tước 

Bennigsen đâu có muốn bố trí như vậy. Ngài đề nghị củng cố ngọn đồi kia 

một cách khác,  nhưng - Boris nhún vai - Điện hạ lại không chịu, không rõ 

có ai xúi không vì... - Chàng chưa nói hết câu thì Kaïssarov, một sĩ quan 

phụ tá của Koutouzov lại gần Pierre, chàng ung dung mỉm cười nói với 

người mới tới: 

- À, Païssi Sergueitch, tôi đương giảng về trận địa cho bá tước đây hiểu. 

Ngài Điện hạ Tối quang minh thật có tài đoán ý định của quân Pháp! 

Kaïssarov hỏi: 

- Phải ông nói về tả dực không? 

- Đúng vậy. Tả dực của ta bây giờ mạnh, mạnh lắm. 

Koutouzov đã đuổi hết bọn vô dụng ra khỏi bộ tham mưu, nhưng Boris 



185 

 

vận động để được ở lại bộ tổng tư lệnh, làm tùy viên cho bá tước 

Bennigsen. Ông này cũng như mấy người trước, cho chàng trẻ tuổi 

Droubetzkoï là một người giúp việc đắc lực. 

Bộ chỉ huy chia làm hai phe rõ rệt: phe Koutouzov và phe tham mưu 

trưởng Bennigsen. Boris đứng về phe sau và mặc dầu đối với Koutouzov 

vẫn tỏ vẻ tôn kính khúm núm mà lại muốn cho người ta hiểu rằng ông già 

đó không có tài và chính Bennigsen chỉ huy tất cả. Giờ phút quyết định đã 

sắp tới: nếu trận này mà thua thì Koutouzov sẽ «tiêu» và phải giao quyền 

cho Bennigsen; mà nếu trái lại thắng trận thì phải làm cho ai nấy đều 

hiểu rằng công trạng đều về Bennigsen cả. Dù sao thì ngày hôm sau sẽ có 

một cuộc ban thưởng cho nhiều người và nhiều người mới sẽ được đề bạt 

lên hàng đầu. Vì vậy mà hôm nay Boris rất bồn chồn trong lòng. 

Sau Kaïssarov, nhiều người quen khác lại hỏi chuyện Pierre: chàng khó 

trả lời hết được những câu họ hỏi về Moscou và không sao nghe hết được 

những câu chuyện họ kể. Vẻ mặt người nào cũng lo âu, quá kích thích, 

nhưng Pierre cho rằng họ như vậy chỉ vì nghĩ tới quyền lợi cá nhân của 

họ, chứ không như các binh sĩ, nông dân mà chàng đã thấy lo âu vì một 

vấn đề chung, quan trọng hơn, vấn đề sinh tử. 

Koutouzov để ý thấy bóng dáng to lớn của Pierre trong đám người bao 

vây chàng, bảo kẻ tùy tùng: 

- Kêu ông ta lại đây tôi hỏi chuyện. 

Một viên sĩ quan phụ tá lại cho Pierre hay và chàng tiến tới chiếc ghế 

dài của Koutouzov. Nhưng một dân quân đã đến trước. Pierre nhận ra 

Dolokhov, hỏi: 

- Hắn sao mà lại tới đây? 

Một người đáp: 

- Hắn tài xoay xở lắm mà, chỗ nào mà chẳng lọt. Mới bị cách chức một 

lần nữa, bây giờ đương tìm cách lập công, đã trình bày mấy dự án và 

đương đêm đã lẻn vào tiền sáo quân địch để dò xét... Quả là gan dạ! 

Pierre cất mũ, kính cẩn cúi đầu chào Koutouzov. Đúng lúc đó Dolokhov 

nói: 

- Tôi nghĩ rằng tôi có trình bày với Điện hạ thì cùng lắm là ngài không 

cho tôi nói hoặc bảo rằng ngài cũng đã biết tất cả rồi... 

- Được, được... 

- Nhưng nếu điều tôi trình bày mà có lý thì tôi sẽ giúp ích được cho tổ 

quốc mà tôi thì sẵn lòng hi sinh cho tổ quốc... 

- Được, được... 



186 

 

- Và nếu Điện hạ cần dùng một kẻ không sợ chết thì cứ xin Điện hạ hạ 

cố mà nhớ tới tôi... Có lẽ tôi có thể giúp ích Điện hạ được. 

- Được, được... 

Koutouzov vừa nhắc lại vừa đưa con mắt giễu cợt nhìn về phía Pierre. 

Boris, khôn khéo như một tên nịnh thần, đã tính toán từ trước, tiến lại 

đứng bên cạnh Pierre để được sát viên tổng tư lệnh, rồi rất tự nhiên, nói 

với Bezoukhov như thể tiếp tục một câu chuyện bỏ dở: 

- Dân quân bận những chiếc sơ mi trắng tinh để sửa soạn đón cái chết. 

Họ thực anh hùng, bá tước ạ. 

Hắn đoán rằng câu đó thế nào cũng làm cho Koutouzov chú ý tới, quả 

nhiên ông ta hỏi: 

- Sao, nói gì về dân quân đó? 

- Bẩm Điện hạ, để sửa soạn cho ngày mai, để đón cái chết, dân quân 

đã bận những sơ mi trắng tinh. 

- Ôi! dân chúng thật đáng phục, không dân tộc nào sánh được với họ! - 

Koutouzov nhắm mắt, gật đầu, thở dài, lặp lại: Phải, không sao sánh 

được! - Rồi ông hỏi Pierre. Ông muốn biết mùi thuốc súng chăng? Mùi đó 

ngửi thích lắm. Tôi lấy làm vinh dự được ngưỡng mộ quí phu nhân; quí 

phu nhân mạnh giỏi không? Ở trong doanh trại của tôi, ông cứ tự tiện 

cho. 

Rồi như nhiều ông lão khác, Koutouzov lơ đãng ngó chung quanh rán 

nhớ xem mình tính nói gì hay làm gì mà quên bẵng đi mất. Bỗng, sực nhớ 

ra được, ông ra dấu gọi André Serguieitch Kaïssarov, em viên sĩ quan phụ 

tá của ông lại: 

- Nào, mấy câu thơ của Marine1 đó ra sao nhỉ? những câu ông ta viết về 

Guerakov ấy mà: «Thà anh cứ dạy học ở trường lục quân...»2 Đọc đi, đọc 

đi. 

Rõ ràng là Koutouzov muốn vui đùa một chút. 

Kaïssarov đọc thơ. Koutouzov nhoẻn miệng cười, gục gặc đầu theo nhịp 

thơ. 

Pierre từ biệt Koutouzov, Dolokhov nắm cánh tay chàng, giữ lại, chẳng 

kể gì có người khác ở chung quanh, cứ bô bô và rất quả quyết, trịnh trọng 

bảo chàng: 

 
1 Coi phần phụ lục. 
2 Marine chê Guerakov là thi sĩ tồi, khuyên ông ta nên dạy học, đừng làm 

thơ nữa. 
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- Tôi rất mừng được gặp bá tước ở đây. Trước cái ngày mà chỉ có 

Thượng Đế mới biết được trong số chúng ta đây ai là người sẽ sống sót, 

tôi sung sướng có dịp để nói với bá tước rằng tôi rất tiếc về những chuyện 

hiểu lầm trước kia giữa chúng ta và rất mong bá tước đừng để bụng nữa 

mà tha lỗi cho tôi. 

Pierre mỉm cười nhìn hắn, không biết trả lời ra sao. Dolokhov rưng rưng 

nước mắt, ôm Pierre hôn. 

Boris đã cho bá tước Bennigsen hay về ý định của Pierre và Bennigsen 

quay về phía Pierre, rủ chàng cùng đi quan sát trận địa với mình, bảo: 

- Ông sẽ thích thú. 

Pierre đáp: 

- Vâng, rất thích. 

Nửa giờ sau Koutouzov trở về Tatarinovo, còn Bennigsen với đoàn tùy 

tùng trong đó có Pierre, đi ra phía tiền tuyến. 

 

CHƯƠNG XXIII 

 

Từ Gorki, Bennigsen đi xuôi con đường cái tới chiếc cầu mà lúc nãy 

đứng trên đồi, viên sĩ quan đã trỏ cho Pierre, bảo là trung tâm trận địa, 

và bên cạnh đó có những đống cỏ mới cắt còn thơm phức. Qua cầu và 

làng Borodino rồi, họ rẽ sang tay trái, đi ngang qua một đám đông binh sĩ 

và nhiều cỗ đại bác, tới trước một ngọn đồi tại đó dân quân đương đào 

chiến hào. Đó là cứ điểm mà sau này đặt tên là «cứ điểm Raievki» hoặc là 

«pháo điểm trên đồi». 

Pierre không để ý lắm tới điểm đó; chàng không ngờ được rằng đối với 

chàng, nó sẽ thành một nơi đáng ghi nhớ nhất trên chiến trường. Rồi họ 

xuống một cái khe để qua làng Semionovskoïe, tại đó binh lính đương 

khiêng những cây xà cuối cùng của các nhà tranh và kho lúa. Rồi họ lên 

dốc xuống dốc mấy lần, băng qua những ruộng lúa mạch bị giẫm nát tan 

hoang như sau một cơn mưa đá,1 và tới một con đường mà pháo binh đã 

mở trong những luống cầy trên một cánh đồng mới vỡ, cuối cùng tới 

những hào hình mũi tên mà lính đương đào. 

Bennigsen đứng lại đó, ngó cứ điểm Chevardino ở phía trước mới hôm 

trước còn do mình chiếm. Trên cứ điểm thấy có vài kị binh. Các sĩ quan 

bảo có Napoléon hoặc Murat trong số đó và mọi người đều trố mắt ra 

 
1 Bản Gallimard: ...những ruộng lúa mạch tan hoang sau một cơn mưa đá. 
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nhìn. Pierre rán đoán xem người cưỡi ngưa nào là Napoléon. Nhưng nhóm 

đó đi xuống đồi liền rồi mất hút. 

Bennigsen quay lại nói với một viên tướng đương bước tới, giảng cho 

ông ta hiểu kĩ các vị trí của quân ta. Pierre để ý nghe, rán hiểu kế hoạch 

trận đánh sắp tới nhưng rất buồn bực rằng trí óc mình không lĩnh hội nổi. 

Chàng chẳng hiểu gì cả. Bennigsen nói xong, nhận thấy vẻ mặt của 

chàng, bèn hỏi: 

- Chắc ông không thấy thú vị gì cả. 

Pierre không thành thực, đáp lại: 

- Có chứ, tôi thấy thích lắm. 

Từ chỗ đó, họ rẽ qua tay trái, theo một con đường quanh co qua một 

cánh rừng có những cây phong nhỏ. Tới giữa rừng một con thỏ nâu chân 

trắng bỗng nhảy vụt ra phía trước mặt họ. Nghe tiếng cả một đoàn ngựa 

rầm rập tiến lại, nó hoảng hốt, cuống quít chạy một hồi lâu trên đường 

làm cho cả bọn cười rộ; mãi tới lúc nhiều người hò hét đuổi nó đi, nó mới 

nhảy qua một bên, biến vào trong bụi rậm. Đi được khoảng một dặm, thì 

tới một khu rừng thưa do đơn vị của Toutchkov chiếm đóng để yểm hộ tả 

dực. 

Ở đây Bennigsen nói hăng hái và rất lâu. Ông ta có một biện pháp mà 

Pierre cho là quan trọng bực nhất. Phía trước đơn vị của Toutchkov có một 

cái giồng mà không có quân đóng. Bennigsen lớn tiếng phê phán lỗi đó; 

một điểm khống chế cả một vùng như vậy mà không chiếm giữ thì thật là 

ngu, phải bố trí ngay quân đội ở dưới chân giồng. Có vài vị tướng cũng 

biểu đồng tình. Một vị tướng thành thực1 theo cái lối võ biền, còn phàn 

nàn rằng đóng ở đây thì không khác gì bị đưa vào lò sát sinh. Bennigsen 

chuyên đoán, ra lệnh chuyển quân đội lại chiếm cái giồng ấy. 

Biện pháp đó lại càng làm cho Pierre thấy rõ rằng mình chẳng hiểu chút 

gì về quân sự cả. Tuy hoàn toàn đồng ý với Bennigsen và mấy viên tướng 

kia, chàng vẫn tự hỏi tại sao người nào đã bố trí đội quân của Toutchkov ở 

đó lại có thể lầm lỗi nặng như vậy được. 

Chàng đâu có biết rằng đội quân đó không có nhiệm vụ bảo vệ vị trí 

như Bennigsen tưởng; người ta cho họ mai phục ở đó như để bẫy quân 

địch, nghĩa là có thể bất ngờ đánh úp chúng khi chúng lại gần. Bennigsen 

khi thay đổi cách bố trí là đã theo ý kiến riêng của mình mà không báo 

cáo với tổng tư lệnh. 

 
1 Bản Hazan: hăng hái. 
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CHƯƠNG XXIV 

 

Cũng trong buổi chiều quang đãng ngày 25 tháng tám đó, công tước 

André tay chống cằm nằm nghỉ trong một cái lẫm lúa tan hoang thuộc 

làng Kniazkovo, tại một vị trí đã chỉ định cho trung đoàn chàng. Qua một 

lỗ hổng1 ở tường, chàng nhìn một hàng cây phong đã tới ba mươi tuổi, 

nhánh thấp mé hết, trồng theo hàng rào phía sau là một cánh đồng rải 

rác những bó kiều mạch và một bụi rậm có ngọn khói bếp của binh sĩ tỏa 

lên. 

Mặc dầu chàng thấy đời mình bực bội, vô ích, như gánh một cái nợ mà 

hôm nay, trước ngày lâm chiến, chàng cũng xúc động, bị kích thích mạnh 

như bảy năm trước ở Austerlitz. 

Chàng đã nhận được, rồi truyền đạt những mệnh lệnh về trận đánh 

ngày hôm sau, không còn việc gì để làm nữa. Vậy mà những ý tưởng giản 

dị nhất, sáng sủa nhất, vì thế mà cũng thống khổ nhất, cứ ám ảnh chàng 

hoài. Chàng biết rằng trận này sẽ ghê gớm hơn hết thảy những trận 

chàng đã dự và lần này là lần đầu tiên ý nghĩ rằng mình có thể chết hiện 

ra trong óc chàng, mạnh mẽ mà giản dị, tàn nhẫn mà sắc bén, gần như là 

chắc chắn. Chàng không tự hỏi cái chết của mình sẽ có ảnh hưởng gì tới 

người khác không mà chỉ xét nó theo một khía cạnh hoàn toàn riêng tư 

của chàng, như nó không liên quan gì tới đời sống hằng ngày mà chỉ liên 

quan tới linh hồn chàng thôi. Từ chỗ cao siêu mà tư tưởng chàng đạt được 

đó, chàng nhìn xuống thấy tất cả những cái gì trước đây làm chàng đau 

khổ, thắc mắc bỗng tỏa ra một ánh sáng trắng bạch, lạnh lẽo, không có 

bóng, không có xa gần, không có đường nét rõ rệt. Chàng bỗng hiểu rằng 

từ trước chàng chỉ nhìn đời sống của mình dưới một ánh sáng giả tạo do 

một ảo đăng chiếu ra. Bây giờ thì những bức tranh tô màu vụng về kia 

hiện ra dưới ánh sáng rực rỡ của ban ngày, không còn qua một lớp kính 

nào nữa. Trong khi hồi tưởng những hình ảnh chính của chiếc ảo đăng đó 

rồi nhìn lại nó dưới ánh sáng trắng bạch, lạnh lẽo do ý nghĩ sáng suốt về 

cái chết tỏa ra, chàng nhủ thầm: «Phải, phải, đây chính là những ảo ảnh 

giả dối đã làm cho ta cảm xúc, say sưa và đau khổ biết bao. Chính nó 

đây, những hình tô màu vụng về đó mà trước kia ta cho là rất diễm lệ, bí 

mật. Vinh quang này, lợi ích chung này, ái tình này, ngay cả tổ quốc nữa, 

những cái đó trước kia mình cho là vĩ đại, là đầy ý nghĩa thâm thúy! Bây 

giờ thì tất cả những cái đó coi sao mà lợt lạt, thô lỗ đến thế, dưới cái ánh 

sáng trắng bệch, lạnh lẽo của ban mai mà mình cảm thấy bắt đầu hừng 

 
1 Bản Gallimard và Bibliothèque mondiale: qua những kẽ hở. 
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lên cho mình đây!”. Chàng đặc biệt chú ý tới ba nỗi buồn nhất trong đời 

chàng: cuộc tình duyên của chàng, cái chết của cha và cuộc xâm lăng của 

quân Pháp lúc đó đã chiếm mất nửa nước Nga. «Tình yêu!... Cô thiếu nữ 

mà ta thấy tràn trề những sức mạnh huyền bí đó! Mình yêu cô ta, rồi xây 

những mộng yêu đương, hạnh phúc nên thơ... - Chàng bỗng chua chát nói 

lớn: Tội nghiệp cho thằng bé! Ừ, mày tin ở một tình yêu lý tưởng, rằng 

sau một năm xa cách, người yêu vẫn chung tình với mày. Y như con chim 

bồ câu trong truyện ngụ ngôn, nàng sẽ héo hon trong khi chờ đợi... 

Nhưng hỡi ơi, việc đời giản dị hơn nhiều... Tất cả những cái đó đều giản dị 

và ghê tởm một cách kinh khủng!» 

«Cha mình xây cất ở Lissi-Gori, cũng tưởng đâu rằng giữ riêng được 

một dinh cơ với đất đai, không khí và nông dân. Rồi Napoléon bỗng xuất 

hiện, quét mất đời sống của cụ và cả Lissi-Gori như quét một cọng rơm, 

chẳng hề biết cụ là ai nữa. Mà cô Maria cứ cho rằng đó là một cuộc thử 

thách Trời bắt phải chịu! Thử thách để làm gì chứ vì cha mình không còn 

nữa và sẽ không bao giờ trở lại nữa. Không, không bao giờ cha mình trở 

lại nữa. Vậy thì thử thách ai đây?... Tổ quốc, Moscou thất thủ! Nhưng 

ngày mai mình sẽ bị giết, kẻ giết mình có thể không phải là một tên Pháp, 

mà là một người phía mình như chú lính hôm qua đã để đạn nổ xẹt bên 

tai ta... Rồi quân Pháp tới, chúng xách chân, túm đầu mình liệng mình 

vào một cái hố cho xác mình khỏi hôi thối, khó chịu cho chúng... Sẽ có 

nhiều hoàn cảnh sinh hoạt mới mà các người khác sẽ cho là tự nhiên cũng 

như những hoàn cảnh sinh hoạt cũ..., mà mình sẽ chẳng biết gì cả... Vì 

mình đã chết rồi.» 

Chàng nhìn rặng cây phong, cành lá im lìm chỗ vàng chỗ xanh, vỏ cây 

trắng lắp lánh dưới ánh mặt trời. «Chết... Phải, có thể rằng mai mình bị 

giết... không còn mình nữa... mà cảnh vật kia thì vẫn còn, nhưng đối với 

mình thì chẳng còn gì cả.» Chàng hình dung rất rõ rệt cuộc đời nó sẽ tiếp 

tục mà chàng không dự gì vào cả. Hàng phong chỗ xanh chỗ vàng, chỗ 

sáng chỗ tối kia, những đám mây lổn nhổn kia, những làn khói lửa trại 

kia, tất cả cảnh vật đó bỗng biến đổi, để hiện ra những vẻ dọa nạt, ghê 

sợ. Chàng rùng mình, vụt đứng dậy, bước ra ngoài, đi đi lại lại. 

Có tiếng người lao xao phía sau lẫm, chàng hỏi: 

- Ai đó? 

Timokhine, viên đại uý mũi đỏ, nguyên chỉ huy đại đội của Dolokhov, 

bây giờ được đề bạt làm tiểu đoàn trưởng vì thiếu sĩ quan, rón rén bước 

vào lẫm, theo sau là một sĩ quan hầu và viên sĩ quan thủ quĩ của trung 

đoàn. 

André vội vàng đứng dậy nghe họ báo cáo rồi ra thêm lệnh mới. Chàng 
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sắp cho họ lui ra thì thấy ở ngoài có tiếng ai nghe quen quen. 

Một người nào đó càu nhàu: 

- Cái quái quỉ gì thế này!  

chắc là vì vấp phải một vật gì. 

André nhìn ra ngoài và nhận ra Pierre mới vấp phải một cây sào. André 

không muốn gặp lại những người trong giới của chàng, nhất là gặp lại 

Pierre vì Pierre làm cho chàng nhớ tới những lúc đau khổ của mình lần 

cuối cùng ở Moscou. Chàng bảo: 

- Cậu đấy à. Do tình cờ nào mà lại đây. Thực là bất ngờ. 

Trong giọng nói, trong cặp mắt và trong tất cả nét mặt của chàng có 

cái vẻ lạnh lùng, ác cảm rõ rệt tới nỗi Pierre đương vui vẻ mà cũng nhận 

ra liền mà đâm ra lúng túng, ngượng nghịu, lắp bắp: 

- Tôi lại đây... thình lình... tôi lại đây... thật là thích - Hôm đó chàng đã 

dùng không biết bao nhiều lần mấy tiếng vô nghĩa: «thật là thích». Tôi 

muốn xem trận đánh. 

- À, vậy ư? Thế các đạo huynh Tam Điểm nói gì về chiến tranh? Họ có 

ngăn chiến tranh được không?... - André mỉa mai hỏi câu đó rồi nghiêm 

trang hơn hỏi tiếp: Và ở Moscou người ta bàn tán ra sao?1 Gia đình tôi đã 

đến đó chưa? 

- Tới rồi. Cô Julie Droubetzkoï cho tôi hay vậy. Tôi có lại thăm gia đình 

anh nhưng không gặp: mọi người đã về ở điền trang ngoài thành rồi. 

 

CHƯƠNG XXV 

 

Hai sĩ quan kia muốn rút lui, nhưng André giữ họ lai vì không muốn 

ngồi một mình với bạn. Người ta nhắc thêm mấy chiếc ghế dài vô rồi rót 

trà. Hai sĩ quan ngạc nhiên ngó thân hình hộ pháp của Pierre và nghe 

chàng nói chuyện về Moscou, về các vị trí chàng mới đi coi. André vẫn 

làm thinh, thái độ rất khó chịu, nên Pierre chỉ chuyện trò với anh chàng 

tiểu đoàn trưởng hiền lành Timokhine. Bỗng André ngắt lời chàng: 

- Vậy, cậu đã hiểu rõ cách bố quân rồi chứ? 

- Hiểu... nói cho đúng ra, tôi không ở trong nghề nên không thể nói 

rằng đã hiểu rành rẽ được, nhưng tôi đã nhận ra được những nét chính 

của cách bố trí. 

 
1 Hazan: Moscou hồi này ra sao? 
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- Vậy là cậu am hiểu hơn bất cứ ai rồi đấy. 

Pierre ngơ ngác ngó bạn qua cặp kính: 

- Ồ! Thế anh nghĩ sao về việc bổ nhiệm Koutouzov? 

- Tôi chỉ có thể nói với cậu rằng tôi rất vui mừng về việc bổ nhiệm đó. 

- Còn ý kiến của anh về Barclay de Tolly ra sao? Ở Moscou người ta bàn 

tán về ông ta dữ lắm. Anh thấy ông ta ra sao? 

André trỏ hai sĩ quan rồi đáp: 

- Cậu hỏi ý kiến mấy ông này. 

Pierre mỉm cười hiền hậu1 đưa mắt ngó Timokhine. Bất kỳ ai nói chuyện 

với Timokhine Cung bất giác có nụ cười đó. 

Timokhine mắt vẫn ngó chăm chăm viên trung đoàn trưởng của mình, 

rụt rè đáp: 

- Thưa ngài, khi Điện hạ Tối quang minh cầm quyền chỉ huy thì chúng 

tôi được thấy ngay ánh sáng. 

Pierre hỏi: 

- Sao vậy? 

- Đây, tôi xin lấy thí dụ cái việc củi và cỏ cho ngựa ăn. Khi chúng tôi rút 

ra khỏi Swienciany, chúng tôi không được phép đụng tới một bó cỏ khô 

hoặc một cành chà nào. Nhưng vì chúng tôi rút đi, thành thử như vậy chỉ 

lợi cho «hắn», phải vậy không, thưa Đại nhân? - ông ta quay lại hỏi vị 

công tước của mình. - Đã có hai sĩ quan trong trung đoàn chúng tôi bị đưa 

ra xử vì những việc như vậy. Nhưng từ khi Điện hạ Tối quang minh chỉ 

huy thì mọi sự hóa giản dị hơn. Chúng tôi đã thấy ánh sáng. 

- Thế tại sao Barclay de Tolly lại cấm đoán như vậy? 

Timokhine lúng túng, không biết đáp ra sao, chỉ đưa mắt nhìn quanh. 

Công tước André đáp thay cho ông ta, giọng mỉa mai chua chát: 

- Muốn cho nước nhà khỏi bị tàn phá, nên người ta đã để lại cả cho 

quân địch. Thử hỏi còn gì có lý hơn nữa? Không thể cho phép quân lính 

phá phách làng xóm mà học cái nghề cướp bóc được. Ở Smolensk cũng 

vậy, ông ta cũng đã lý luận đúng mà nghĩ rằng quân Pháp có thể bọc hậu 

chúng ta và mạnh hơn ta nhiều. Nhưng ông ta không hiểu được rằng -

giọng the thé của chàng bỗng vang lên - ông ta không hiểu được rằng ở 

Somlensk, lần đầu tiên quân ta chiến đấu trên đất nhà, và trong hai ngày 

liên tiếp chúng ta đã đẩy lui những cuộc tấn công của Pháp, mà cuộc 

 
1 Bản Hazan: ra vẻ hạ cố. 
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chống cự thắng lợi đó đã làm cho sức ta tăng lên gấp mười. Mặc dầu vậy, 

ông ta cũng ra lệnh rút lui và bao nhiêu sự gắng sức, bao nhiêu tổn thất 

của ta hóa ra vô ích hết. Ông ta không có ý phản bội đâu, ông ta cũng đã 

tận lực làm tròn nhiệm vụ, đã cân nhắc kĩ lưỡng đủ điều; nhưng chính vì 

vậy mà ông ta vô tích sự. Phải, ông ta vô tích sự bởi vì, như mọi người 

Đức có lương tâm, ông ta kĩ lưỡng quá. Làm sao giảng cho cậu hiểu điều 

đó được bây giờ?... Thí dụ như vầy: cụ thân của cậu nuôi một người đầy 

tớ Đức, hắn rất tốt, khéo đón các ý muốn của cụ nhà hơn là cậu nữa; thế 

là cậu phó mặc cho hắn hầu hạ cụ. Nhưng khi cụ nhà đau gần chết thì cậu 

gạt hắn ra chứ mà săn sóc lấy ông cụ, tay cậu tuy vụng về lóng cóng vẫn 

còn hơn tay một người ngoài dù khéo léo tới mấy, phải không? Đối với 

Barclay thì cũng thế. Khi nước Nga còn mạnh mẽ thì một người ngoại 

quốc có thể phục vụ nó được, có thể thành một vị Thượng thư giỏi được; 

nhưng khi nó bắt đầu lâm nguy thì phải dùng một người huyết thống 

Nga... Trong câu lạc bộ của cậu, người ta cho ông ta là một kẻ phản bội! 

Sau này sẽ có lúc người ta lấy làm xấu hổ vì lời phỉ báng đó mà đưa ông 

ta lên hàng anh hùng hoặc thiên tài, như vậy lại còn bất công hơn nữa. 

Ông ta chỉ là một người Đức lương thiện và tỉ mỉ thôi... 

Pierre cãi lại: 

- Người ta bảo ông ta là một vị tướng có tài. 

André mỉm cười mỉa mai, đáp: 

- Tôi không hiểu thế nào là một vị tướng có tài. 

- Một vị tướng có tài là một vị tướng biết đoán trước mọi trường hợp có 

thể xảy ra..., đoán được dự định của địch. 

André đáp: 

- Không thể có chuyện đó được. 

Cơ hồ như chàng cho rằng điều đó ai cũng đồng ý từ lâu rồi, không phải 

bàn nữa. 

Pierre ngạc nhiên, ngó bạn, bảo: 

- Sao người ta bảo chiến tranh cũng như đánh cờ. 

- Phải, chỉ khác ở điểm nhỏ này là đánh cờ người ta được tha hồ suy 

nghĩ vì không có yếu tố thời gian; thêm điểm này nữa quân mã bao giờ 

cũng mạnh hơn quân tốt, mà hai quân tốt bao giờ cũng mạnh hơn một 

quân; còn trong chiến tranh, một tiểu đoàn có khi mạnh hơn một sư 

đoàn, có khi lại yếu hơn một đại đội. Không ai có thể biết được lực lượng 

tương đối của quân đội... Cậu nên tin tôi này, nếu kết quả mà tùy thuộc 

các biện pháp của bộ tham mưu thì tôi đã ở lại đó mà ra lệnh rồi, chứ đâu 
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được cái vinh dự phục vụ ở đây, trong trung đoàn này như mấy ông đây; 

tôi nghĩ rằng trận đánh ngày mai thắng bại là do chúng tôi... Từ xưa tới 

nay và sau này cũng vậy, sự thắng lợi không bao giờ tùy thuộc vào vị trí 

trận địa, vào võ khí, ngay vào cả quân số nữa. Dù sao thì cũng không tùy 

thuộc vị trí trận địa. 

- Vậy thì nó tùy thuộc cái gì? 

- Tùy thuộc cái tinh thần của tôi, của ông này - André trỏ Timokhine - 

của mỗi người lính. 

Công tước André liếc nhìn Timokhine đương sợ hãi, hoang mang đăm 

đăm ngó mình. Mới đầu chàng dè dặt, im lặng, bây giờ có vẻ xúc động, rõ 

ràng là không kìm nổi cái lòng muốn biểu lộ những ý nghĩ đột nhiên hiện 

ra. 

- Ai cương quyết muốn thắng thì người ấy sẽ thắng. Tại sao chúng ta 

đã thua trận Austerlitz? Chúng ta đâu có tổn thất gì nhiều hơn quân Pháp, 

nhưng chúng ta đã tự nhủ quá sớm rằng mình sẽ thua và chúng ta đã 

thua. Và sở dĩ chúng ta tự nhủ như vậy vì chúng ta không ham chiến 

đấu1; chúng ta muốn rút ra khỏi chiến trường càng sớm càng tốt. «Bại 

trận rồi, thoát thân đi thôi!» Và chúng ta đã chạy để thoát thân. Nếu 

chúng ta không thốt ra lời đó, thì chưa biết tình thế đã ra sao. Trận ngày 

mai này sẽ khác, chúng ta sẽ không nói câu đó. Cậu bảo rằng tả dực của 

ta yếu mà hữu dực trải ra rộng quá. Toàn là những điều nhảm nhí! Ngày 

mai sẽ xảy ra cả triệu, cả triệu biến cố khiến cho tới một lúc nào đó hoặc 

là tụi chúng hoặc là tụi mình bỏ chạy, khiến cho kẻ này hay kẻ kia bị giết. 

Những việc hiện người ta đang làm, chỉ là trò chơi. Những người đã dắt 

cậu đi coi trận địa chẳng giúp gì cho sự diễn biến của chiến sự mà chỉ 

ngăn cản nó thôi. Họ chỉ nghĩ đến tư lợi nhỏ nhen của họ. 

Pierre tỏ vẻ bất bình: 

- Giờ phút này mà họ như vậy ư? 

André, nói tiếp: 

- PHẢI, GIỜ PHÚT NÀY mà họ như vậy. Đối với họ giờ phút này chỉ là 

giờ phút để cho họ có thể phá ngầm địa vị một địch thủ, và kiếm chác 

thêm một huân chương hoặc một dây thao. Theo tôi, tình thế như vầy: 

mười vạn quân Nga ngày mai sáp chiến với mười vạn quân Pháp, đạo 

quân nào chiến đấu hăng hái nhất, không ngại hy sinh nhất thì đạo quân 

đó sẽ thắng. Và cậu muốn tôi nói thẳng không, muốn xảy ra gì thì gì, các 

cấp chỉ huy ở trên muốn âm mưu gì cũng mặc, ngày mai chúng ta cũng 

sẽ thắng. Phải, ngày mai muốn gì thì gì, chúng ta cũng sẽ thắng. 

 
1 Bản Hazan: chúng ta chiến đấu mà không biết để làm gì. 
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Timokhine nói chen vô: 

- Thưa ngài, quá thực như vậy ạ. Lúc này đâu phải là lúc sợ chết. Ngài 

có tin được không, quân lính trong tiểu đoàn của tôi không chịu uống 

rượu; họ bảo không phải lúc. 

Mọi người làm thinh. Hai viên sĩ quan đứng dậy. Công tước André theo 

họ ra ngoài, để truyền những chỉ thị cuối cùng cho họ. Họ đi khỏi rồi, 

Pierre muốn tiếp tục câu chuyện, nhưng trên con đường cái ở gần lẫm có 

tiếng chân ba con ngựa chạy nước kiệu. André nhìn về phía đó, nhận ra 

Wolzogen, Clausewitz và một người lính cô-dác theo sau. Họ đi ngang qua 

sát lẫm, nên chàng và Pierre vô tình nghe được câu chuyện của họ. 

Một người bảo: 

- Chiến tranh thế nào cũng sẽ lan rộng. Tôi tán thành quan điểm ấy. 

Người kia nói: 

- Phải, mục đích là làm cho địch yếu đi; không nên quan tâm tới những 

tổn thất của tư nhân. 

Người thứ nhất tán thành: 

- Phải.    

Khi họ đi khỏi rồi, công tước André giận dữ lặp lại: 

- Hừ, lan rộng! Lan rộng!1 Cha tôi, con tôi, em tôi đều ở Lissi-Gori cả, 

mà ông ta có thèm quan tâm gì tới đâu. Như tôi đã nói với cậu lúc nãy: 

không phải nhờ bọn Đức đó mà thắng trận ngày mai đâu; họ chỉ làm hỏng 

hết cho mà coi, vì đầu óc họ chỉ hiểu được những lý luận mà tôi cho là 

không đáng một xu, mà trong lòng họ không có được cái điều cần thiết 

cho ngày mai, cái mà Timokhine có. Sau khi giao hết châu Âu cho «hắn» 

rồi, bây giờ họ lại đòi dạy khôn mình chứ. - Giọng chàng the thé lên: A, 

bực thầy của chúng ta đấy, quí hóa chưa! 

Pierre hỏi: 

- Vậy anh tin rằng ngày mai chúng ta sẽ thắng. 

André lơ đãng đáp: 

- Phải, phải. Dù sao thì nếu tôi được quyết định, tôi sẽ không bắt tù 

binh đâu. Tù binh là cái gì? Cái tinh thần hiệp sĩ đó! Tụi Pháp đã tàn phá 

nhà tôi, chúng tính tàn phá Moscou nữa; chúng đã làm nhục tôi và mỗi 

phút còn làm nhục tôi nữa. Chúng là kẻ thù của tôi, tôi coi chúng là bọn 

phạm tội. Phải chặt đầu chúng đi. Chúng đã là kẻ thù của tôi thì không 

thể là bạn của tôi được, mặc dầu tất cả những cuộc hội đàm ở Tilsitt. 

 
1 Những hàng in nghiêng ở đây, trong nguyên văn là tiếng Đức. 



196 

 

Pierre tán thành, mắt long lanh: 

- Đúng, tôi hoàn toàn đồng ý với anh. 

Vấn đề làm cho chàng thắc mắc hoài từ cái lúc xuống dốc Mojaïsk, bây 

giờ chàng thấy thật minh bạch, dứt khoát. Chàng hiểu được hết ý nghĩa 

của chiến tranh này và trận đánh sắp diễn ra. Tất cả những cái chàng 

thấy hôm đó, những khuôn mặt nghiêm nghị và trầm ngâm kia mà chàng 

gặp ở trên đường, bây giờ như được một ánh sáng mới rọi vào. Chàng 

hiểu được cái nhiệt khí âm ỷ (như các nhà vật lý học nói) của tinh thần ái 

quốc nó làm cho những người đó sẵn sàng đón cái chết một cách bình tĩnh 

gần như thản nhiên. 

Công tước André tiếp: 

- Không bắt tù binh, có vậy mới thay đổi tính chất của chiến tranh và 

làm cho nó bớt tàn khốc. Nhưng tai hại là chúng ta lại không làm như vậy 

mà coi chiến tranh như một trò chơi, chúng ta làm ra bộ hào hiệp. Lòng 

hào hiệp, lòng đa cảm đó nhắc cho tôi nhớ chuyện một cô chủ nhà thấy 

người ta thọc tiết một con bê thì đau lòng: tấm lòng nhân từ của cô ta 

không chịu được cái cảnh máu đổ nhưng rồi vẫn thưởng thức món thịt bê 

đó với nước xốt. Người ta đề cao phững luật chiến tranh, tình nhân ái, tinh 

thần hào hiệp, tôn trọng sứ giả, vân vân. Toàn là chuyện vớ vẩn! Năm 

1805 tôi đã thấy cái tinh thần hào hiệp và tôn trọng sứ giả ấy rồi: ho đã 

lừa gạt chúng ta, chúng ta đã lừa gạt họ. Họ phá phách nhà cửa của 

chúng ta, phát hành những phiếu công trái giả, tệ hơn nữa, người ta giết 

cha tôi, hoặc con tôi, rồi miệng lại cứ xoen xoét nói nào là luật chiến 

tranh, nào là lòng nhân từ với quân địch! Không, không nên bắt tù binh, 

cứ chém cổ hết đi, rồi xông vào chỗ chết! Người nào đã trải qua những 

cảnh đau khổ như tôi mà tới được kết luận đó như tôi thì... 

Công tước André muốn nói rằng địch có chiếm được Moscou như chiếm 

được Smolensk hay không thì chàng cũng không cần, nhưng có cái gì 

nghẹn ở họng, phải ngừng lại. Chàng lặng lẽ bước vài bước, rồi mắt long 

lanh như trong cơn sốt, môi run run, chàng lại nói tiếp: 

- Không có cái lòng nhân từ giả dối đó thì chúng ta chỉ xông vào cõi 

chết khi nào thật cần thiết, như lúc này chẳng hạn. Như vậy sẽ không có 

chiến tranh vì một cớ nhỏ nhặt, chẳng hạn Paul Ivanovitch đã xích mích 

với Michel Ivanovitch. Và hễ có chiến tranh như lúc này thì là một chiến 

tranh thực sự. Mà số quân và lực lượng sẽ không lớn như bây giờ. Tất cả 

cái bọn lính Hesse và Westphalie1 sẽ không đi theo Napoléon vào nước 

Nga như bây giờ; mà chúng ta cũng không qua chiến đấu ở Áo, Phổ nữa, 

chiến đấu mà chẳng hiểu để làm gì. Chiến tranh đâu phải là cái trò hào 
 

1 Tên những miền ở Đức. 
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hoa phong nhã, nó là cái bỉ ổi nhất đời mà! Phải nhớ điều đó mà đừng coi 

nó là trò chơi. Phải nghiêm trang thừa nhận sự tất yếu ghê gớm đó. Gạt 

phăng mọi sự dối trá đi: chiếu tranh là chiến tranh, chứ không phải là trò 

đùa. Đừng biến nó thành một trò tiêu khiển của bọn nhàn rỗi và phù 

phiếm. Nghề binh chẳng phải là nghề cao cả nhất đấy ư? 

«Mà cái nghề đó ra sao? Làm cách nào để thành công được? Vô rồi thì 

tập những thói quen, lối sống nào? Mục đích của nó là chém giết; phương 

tiện của nó là: gián điệp, phản bội và khuyến khích sự phản bội, làm cho 

dân chúng phá sản, tổ chức sự cướp bóc để nuôi quân đội, lừa gạt, dối trá 

mà lại được khen là mưu trí; còn lối sống của quân nhân là: mất tự do 

thành nô lệ - như vậy là trọng kỉ luật - ở không, thô tục, tàn ác, trụy lạc, 

rượu chè bê tha. Vậy mà tầng lớp quân nhân lại cao hơn cả, được mọi 

người kính trọng đấy. Tất cả các vua chúa, trừ hoàng đế Trung Hoa, đều 

bận quân phục và kẻ nào giết được nhiều quân địch nhất thì được thưởng 

công lớn nhất. 

«Hằng vạn người giao phong như ngày nay đây, để đâm chém nhau, 

tàn sát nhau, rồi người ta tổ chức những buổi lễ tạ ơn Chúa, nhờ Chúa 

phù hộ mà đã giết được bao nhiêu người đó (con số nầy luôn luôn là 

phóng đại), cho rằng càng giết được nhiều thì thắng lợi càng rực rỡ. - 

Công tước André bỗng hét lên, giọng the thé: Thượng Đế ở trên cao thăm 

thẳm kia làm sao nghe và chấp nhận những lời tạ ơn của họ được! Này, 

cậu ơi, gần đây sao mà tôi thấy đời tôi nặng nợ quá. Tôi bắt đầu hiểu 

được nhiều điều quá rồi. Con người không nên nếm những trái cây thiện 

ác1... Mà cũng chẳng còn lâu gì đâu... Cậu ngủ đấy ư? Tôi cũng phải ngủ 

một giấc mới được. Thôi cậu về Gorki đi. 

Pierre hoảng hốt, âu yếm ngó bạn và đáp: 

- Không đâu. 

- Cậu phải về đi. Trước khi ra trận, cần ngủ cho đẫy giấc. 

André bước nhanh lại ôm bạn hôn, nói như quát lên: 

- Thôi, về đi, xin từ biệt cậu. Rồi đây biết chúng mình có được gặp lại 

nhau nữa không?... 

Rồi chàng vội vã quay đi, trở vô lẫm lúa. Lúc đó trời đã tối, Pierre 

không nhận thấy rõ khi từ biệt nhau, nét mặt của bạn âu yếm hay nghiêm 

nghị. Chàng tần ngần một lát, không biết có nên ở lại với bạn hay ra về. 

Rồi chàng mới quyết định:«Không, anh ấy không cần đến mình; mình biết 

rằng lần này là lần gặp gỡ cuối cùng đây.» Chàng thở dài rồi trở về Gorki. 
 

1 Theo Thánh Kinh, Thượng Đế cấm thủy tổ loài người là ông Adam và bà Eve 

ăn trái cây tri thức (ăn vào thì biết thiện và ác); hai ông bà phạm lệnh 

cấm, nên loài người mới bị đày đọa. 
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Trở vô lẫm rồi, André nằm dài trên một chiếc nệm, nhưng không ngủ 

được, đầu óc lởn vởn hết hình ảnh này tới hình ảnh khác. Có một hình ảnh 

được chàng thích thú gợi lại. Buổi tối đó, hồi ở Pétersbourg, Natacha cảm 

động và say sưa kể cho chàng nghe mùa hè trước, nàng đi kiếm nấm và 

lạc trong một khu rừng lớn. Nàng tả một cách rời rạc khu rừng rậm thăm 

thẳm đó, cảm xúc của nàng lúc đó ra sao và câu chuyện của nàng với một 

người nuôi ong ra sao. Cứ kể được một chút nàng lại ngừng lại bảo chàng: 

«Em không biết kể, anh không hiểu được mất»; chàng an ủi nàng, bảo 

rằng hiểu được lắm mà sự thực thì chàng hiểu được rõ nàng muốn nói gì. 

Natacha bực mình rằng không diễn được cái cảm xúc nên thơ của mình 

hôm đó. «Ông lão thực đáng mến, rừng tối om om, ông ta có những 

cái..., không, em không biết kể đâu.» Nàng bối rối, mặt đỏ bừng lên. Nhớ 

lại chuyện đó, André mỉm cười, cũng cái nụ cười sung sướng của chàng 

hồi xưa khi nhìn vào mắt nàng. «Ừ, hồi đó mình hiểu rõ nàng. Phải, mình 

hiểu nàng, mà mình yêu quí nàng ở chỗ nàng có một tâm hồn bồng bột, 

ngây thơ, cởi mở, như bị tù túng trong thân thể... Phải, chính tâm hồn đó 

làm cho mình yêu nàng đắm đuối và sung sướng biết bao...» Rồi bỗng 

chàng nhớ lại đoạn kết thúc buồn bã của cuộc tình duyên. Hắn có quan 

tâm gì tới tất cả cái đó. Hắn chẳng thấy gì cả, chẳng hiểu gì cả. Hắn chỉ 

coi nàng là một thiếu nữ xinh xắn, tươi tắn, mà hắn cũng không thèm 

nghĩ tới chuyện gắn bó với nàng nữa. Còn mình thì...? Mà hắn vẫn còn 

sống, vẫn vui vẻ chứ!» 

Nhớ tới đó, André như bị ai gí sắt nung đỏ vào người, nhảy phắt dậy, đi 

đi lại lại trước lẫm lúa. 

 

CHƯƠNG XXVI 

 

Ngày 25 tháng tám, trước trận Borodino một hôm, ông De Beausset, 

trưởng quan coi cung điện của Hoàng Đế Pháp, và đại tá Fabvier cùng tới 

hành dinh của Napoleon ở Valouievo, người thứ nhất đi từ Paris, người thứ 

nhì đi từ Madrid. 

Bận triều phục xong, ông De Beausset sai người bưng đi trước ông một 

cái hộp mà ông sẽ dâng lên Hoàng Đế, và bước vào gian phòng thứ nhứt 

trong doanh trướng của Napoléon. Ông vừa mở cái hộp ra vừa đáp các 

câu hỏi tới tấp của bọn sĩ quan phụ tá. Còn Fabvier đứng ở ngoài cửa 

doanh trướng nói chuyện với các viên tướng quen thuộc. 

Hoàng Đế đương tắm rửa, thay quần áo trong phòng ngủ. Ông ta thở 

phì phì, chìa chiếc lưng rộng rồi bộ ngực nung núc, đầy lông lá ra cho 

người hầu phòng lấy bàn chải chà xát. Một người hầu phòng khác lấy 
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ngón tay bịt he hé cái miệng một ve dầu thơm Cologne, rảy rảy lên thân 

thể trau chuốt của chủ; vẻ mặt anh ta như tự đắc rằng chỉ có mình mới 

biết cần phải rảy dầu thơm vào chỗ nào, mỗi chỗ nhiều hay ít. Mớ tóc 

ngắn của Napoléon ướt đẫm và bết trên trán. Khuôn mặt ông ta tuy vàng 

và phị, tỏ vẻ khoan khoái về thể chất. Ông ta vừa co ro lại vừa ra lệnh: 

“Mạnh tay lên, chà nữa đi...” Một sĩ quan phụ tá vô báo cáo về số tù binh 

bắt được hôm trước, xong rồi, còn đứng chờ được phép mới dám lui ra. 

Napoléon cau mày gườm viên sĩ quan đó, lặp lại lời báo cáo: 

- Không bắt tù bình! Chúng tự ý nộp mạng. Càng mau chết cho quân 

đội Nga... Chà nữa đi, chà mạnh. - Ông ta cong lưng lên, chìa đôi vai u ra. 

Được, bảo ông De Beausset và Fabvier vô. Ra lệnh xong, ông ta gật đầu 

cho viên sĩ quan phụ tá lui ra. 

- Xin tuân mệnh. 

Viên sĩ quan phụ tá rút lui. Hai người hầu phòng lanh lẹ bận áo cho ông 

ta; rồi ông ta thoăn thoắt, dắn dỏi bước qua phòng khách trong bộ quân 

phục cận vệ màu lam. 

Trong lúc đó ông De Beausset lo xếp đặt tặng phẩm của Hoàng hậu 

trên hai chiếc ghế dựa kê ngay ở lối mà Hoàng Đế sẽ bước vô. Nhưng 

Hoàng Đế vô thình lình quá nên ông De Beausset không chuẩn bị kịp. 

Napoléon đoán được ngay De Beausset đương sửa soạn dành cho mình 

một sự ngạc nhiên thích thú, và không muốn cho ông ta cụt hứng nên làm 

bộ không nhìn thấy ông ta, kêu Fabvier lại mà làm thinh, cau có nghe 

Fabvier khoe lòng dũng cảm, hi sinh của quân đội mình chiến đấu ở 

Salamanque, tại đầu bên kia châu Âu: họ chỉ có mỗi một ý muốn là tỏ ra 

xứng đáng với vị Hoàng Đế của họ và chỉ sợ có mỗi một điều là không làm 

cho Hoàng đế vừa lòng. Kết quả của cuộc chiến đấu thật tệ hại. Napoléon 

đưa ra vài nhận xét mỉa mai như muốn tỏ ra rằng hễ vắng mặt mình thì 

mọi sự tất phải như vậy. Ông ta bảo: 

- Ta phải cứu vãn tình trạng đó ở Moscou. Thôi, chào ông... 

Trong lúc đó, De Beausset đã sửa soạn xong, đặt món quà bất ngờ lên 

hai chiếc ghế dựa, cẩn thận lấy khăn phủ lên. Napoléon quay lại. De 

Beausset khom lưng cúi chào theo kiểu Pháp, kiểu mà chỉ bọn tôi tớ già 

đời của giòng họ Bourbon mới quen làm, rồi tiến lại gần, trình lên một bao 

thư. 

Napoléon vui vẻ tiếp lão và beo tai lão một cái: 

- Ông đã tới gấp, ta hài lòng lắm. Rồi giọng bỗng hóa ra hòa nhã: Thế 

nào, ở Paris người ta bàn tán những gì? 

De Beausset khôn khéo đáp: 
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- Muôn tâu Bệ hạ, tất cả Paris đều mong nhớ Bệ hạ. 

Nghe câu đó, Napoléon hân hoan, mặc dầu ông ta đã đoán trước được 

De Beausset thế nào cũng nói một câu gì như vậy và mặc dầu trong 

những lúc tinh thần sáng suốt, ông cũng biết dư rằng lời đó chỉ là nịnh. 

Ông ta lại ban cho De Beausset một cái beo tai nữa, bảo: 

- Ta ân hận rằng bắt ông đi đường dài như vậy. 

- Muôn tâu Bệ hạ, kẻ hạ thần cứ tưởng rằng ít nhất là phải tới cửa 

thành Moscou mới được gặp long nhan đấy. 

Napoléon mỉm cười, lơ đãng ngó qua bên phải. Một sĩ quan phụ tá rón 

rén lướt tới, chìa ra một hộp đựng thuốc bằng vàng. 

Hoàng Đế Pháp đỡ lấy, mở nắp, cúi xuống hít rồi bảo: 

- Ừ, ông gặp may đấy, ông thích du lịch thì ba ngày nữa sẽ được thấy 

Moscou. Chắc ông không ngờ rằng có dịp được thăm kinh đô châu Á đấy 

nhỉ. Cuộc viễn du này của ông sẽ thú vị lắm. 

De Beausset cúi đầu cảm ơn Hoàng Đế đã tế nhị chú ý tới sở thích của 

mình, mặc dầu là tới nay lão mới hay rằng mình lại có cái thú du lịch kia 

đấy. 

Napoléon thấy bọn triều thần đều chăm chú ngó một vật gì phủ tấm 

khăn mỏng, bèn hỏi: 

- Cái gì đó? 

De Beausset có những cử động khéo léo của một triều thần lão luyện, 

đi thụt lùi hai bước, mà không quay lưng lại, dỡ tấm khăn phủ và thưa: 

- Đây là quà của Hoàng Hậu gởi tặng Hoàng Đế. 

Món quà đó là chân dung của con trai Napoléon và của công chúa Áo, 

mà không hiểu tại sao người ta gọi là quốc vương La Mã. Họa sĩ Gérard 

dùng màu sặc sỡ vẽ một cậu bé xinh xắn, tóc quăn, vẻ nhìn y hệt vẻ nhìn 

của Ki Tô trong bức tranh Đức Bà ở nhà thờ Thánh Sixte1, và đương chơi 

trò bin-bô-kê2. Quả cầu tượng trưng trái đất, còn cái cán mà cậu bé cầm 

trong tay thì tượng trưng một vương trượng. 

Mặc dầu dụng ý của họa sĩ không đựợc rõ rệt - tại sao lại vẽ quốc 

vương La Mã cầm gậy chọc lủng địa cầu? - nhưng đối với Napoléon cũng 

như với hết thảy những người đã được ngắm bức tranh ở Paris, thì ý nghĩa 

biểu trưng rất dễ hiểu và lý thú. 

 
1 Bức tranh đó của Raphail - Nhà thờ đó ở La Mã. 
2 Bilboquet: - Trò chơi đó như sau: người chơi tung lên cao một quả cầu có 

khoan lỗ rồi cầm một cây gậy đón cho đầu gậy xuyên qua lỗ quả cầu. 
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Napoléon trỏ bức tranh một cách duyên dáng: 

- Quốc vương La Mã. Đẹp thật! 

Nhờ có thiên tư đặc biệt của người Ý là thay đổi nét mặt theo ý muốn 

một cách dễ dàng, Napoléon lại gần bức tranh, làm ra vẻ vừa âu yếm vừa 

trầm ngâm. Ông ta biết rằng mỗi tiếng nói, mỗi cử động của mình lúc này 

sẽ được chép vô sử xanh. Và ông ta cho rằng thái độ thích hợp nhất là 

biểu lộ cái tình âu yếm chân chất nhất của người cha để làm nổi bật cái vĩ 

đại của mình nhờ đó mà con mình mới lấy quả địa cầu làm đồ chơi được. 

Mắt ông ta rưng rưng lệ, ngó quanh kiếm một chiếc ghế và nhanh như 

chớp, chiếc ghế ở đâu vụt tới để ông ngồi xuống trước bức chân dung. Rồi 

ông khoát tay, mọi người rón rén rút lui để bậc vĩ nhân đó ngồi lại một 

mình với những ý nghĩ riêng của mình. 

Sau khi ngắm nghía bức tranh một lúc, bất giác đưa tay rờ mặt sơn 

nham nháp, Napoléon đứng dậy, gọi De Beausset và sĩ quan trực vô, ra 

lệnh đặt bức tranh ở trước trướng để cho bọn cận vệ lão thành được thấy 

quốc vương Lã Mã, đông cung thái tử của vị Hoàng Đế mà họ tôn sùng. 

Quả nhiên, lòng mong mỏi của ông ta không bị thất vọng: trong bữa 

ngự thiện mà De Beausset rất hân hạnh được dự, các sĩ quan và binh lính 

của đội cận vệ bu lại trước trướng nhiệt liệt hoan hô bức chân dung: 

- Hoàng Đế vạn tuế! Quốc vương La Mã vạn tuế! Hoàng Đế vạn tuế! 

Ăn xong, trước mặt De Beausset, Napoléon ứng khẩu đọc cho thư ký 

chép bản nhật lệnh gởi quân đội. 

Khi đọc lại bản nhật lệnh đã viết một hơi, không sửa một chữ, ông ta 

bảo: 

- Gọn mà mạnh! 

Bản nhật lệnh ấy như sau: 

«Hỡi sĩ tốt! Đây là trận đánh mà các ngươi đã mong mỏi từ tâu. Từ lúc 

này, chiến thắng tùy thuộc các ngươi. Nó cần thiết cho chúng ta, nhờ nó 

mà chúng ta mới có dồi dào lương thực, có chỗ trú quân ấm áp trong mùa 

đông và mới sớm hồi hương được! Các ngươi phải chiến đấu dũng cảm 

như ở Austerlitz, ở Friedland, ở Vitebsk và ở Smolensk để cho muôn đời 

sau này nhắc nhở hành động của các ngươi trong ngày hôm nay. Hậu thế 

sẽ bảo rằng: ông ấy đã dự trận đánh vĩ đại dưới chân thành Moscou.» 

Napoléon nhấn mạnh. 

- Dưới chân thành Moscou! 

Rồi sau khi mời De Beausset, con người ham du lịch đó, đi theo dạo 

chơi với mình, ông ta bước ra khỏi trướng, tiến về phía mấy con ngựa đã 
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thắng yên. 

De Beausset buồn ngủ mà lại không biết cưỡi ngựa, muốn thoái thác: 

- Bệ hạ quá thương kẻ hạ thần... nhưng Napoléon đã gật đầu, bắt nhà 

du lịch ta phải đi theo. Khi ông ta xuất hiện, bọn lính cân vệ lại hoan hô 

vang dậy, làm cho ông ta cau mày, trỏ tấm chân dung của con, bảo: 

- Cất đi. Nó còn nhỏ quá, chưa nên thấy cảnh chiến trường. 

De Beausset nhắm mắt, cúi đầu, thờ dài, tỏ vẻ đã hiều rõ ý tứ của 

Hoàng Đế. 

 

CHƯƠNG XXVII 

 

Các sử gia của Napoléon chép rằng suốt ngày 25 tháng tám, ông ta 

cưỡi ngựa đi quan sát trận địa, thảo luận các kế hoạch các thống chế trình 

lên ông và đích thân ra lệnh cho các tướng lãnh. 

Chiến tuyến đầu tiên của Nga dọc theo con sông Kolotcha đã bị phá vỡ 

và một phần chiến tuyến đó, tức tả dực, đã phải rút về phía sau vì đồn 

Chevadino đã bị chiếm ngày 24. Phần đó không có công sự phòng ngự, 

không có con sông yểm hộ, phía trước chỉ là một khoảng đất trống bằng 

phẳng. Hiển nhiên là quân Pháp thế nào cũng tấn công phía đó; bất kỳ 

người nào, dù là quân nhân hay không, cũng thấy ngay điều ấy. Muốn 

chuẩn bị cuộc tấn công ấy, đâu có cần gì phải tính toán cho lung, 

Napoléon và các thống chế của ông ta đâu có cần phải đi đi về về nhiều 

như vậy, nhất là càng không cần cái thiên tư cao cường và đặc biệt mà 

người ta gọi là thiên tài và thích gán cho Napoléon đó. Nhưng các sử gia 

sau này chép lại trận đánh, bọn tả hữu của Hoàng Đế Pháp và ngay cả 

ông ta nữa thì lại nghĩ khác. 

Vậy ông ta cưỡi ngựa đi quan sát địa hình, trầm ngâm suy nghĩ, có ý 

nào hiện ra trong óc thì ông ta hoặc gật đầu giữ lại hoặc lắc đầu gạt bỏ, 

nhưng không cho các tướng hay dòng suy tư thầm kín của mình, chỉ đưa 

ra những kết luận suy tư, nghĩa là chỉ ra lệnh cho họ thôi. Davout mà bây 

giờ người ta gọi là công tước Eckmuhl đề nghị bao vây tả dực của Nga, 

Napoléon không chấp nhận mà chẳng cho biết tại sao. Trái lại tướng 

Compans, có nhiệm vụ tấn công các điểm hình mũi tên, đưa ra ý kiến cho 

sư đoàn của mình xuyên qua rừng thì Napoléon tán thành, mặc dầu đại 

hầu tước Elchingen, tức thống chế Ney, dám cho rằng hành quân như vậy 

có thể nguy hiểm, làm rối loạn hàng ngũ. 

Khi quan sát trận địa trước cứ điểm Chevardino, Napoléon im lặng suy 
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nghĩ một lát rồi chỉ những nơi phải đặt hai đội pháo để bắn vào các công 

sự của Nga; dã pháo phải bố trí ở chung quanh. 

Ra xong lệnh đó và nhiều lệnh khác nữa, ông trở về doanh trướng và 

đọc cho người ta chép bản kế hoạch tác chiến. Kế hoạch đó được các sử 

gia Pháp nhiệt liệt khen và các sử gia khác rất thán phục. Nó như sau: 

«Hai đội pháo mới đã được bố trí từ ban đêm trên bình nguyên do công 

tước Eckmuhl chiếm giữ, sẽ bắt đầu nhả đạn vào hai đội pháo đối diện của 

địch vào lúc hừng sáng. 

«Đồng thời tướng Pernety chỉ huy pháo binh của quân đoàn thứ nhất, 

với 30 họng súng của sư đoàn Compans và tất cả những khẩu pháo của 

các sư đoàn Dessaix và Friant, sẽ tiến lên phía trước, nã tạc đạn phá tan 

đội pháo địch. Như vậy là địch sẽ phải đối phó với 

24 khẩu của pháo binh Cận vệ, 

30 khẩu của sư đoàn Compans, 

8 khẩu của các sư đoàn Dessaix và Friant, tổng cộng là 62 khẩu hết 

thảy. 

«Tướng Foucher chỉ huy pháo binh của quân đoàn ba, sẽ bố trí tất cả 

những khẩu pháo của quân đoàn ba và quân đoàn tám, hết thảy là mười 

sáu khẩu, ở chung quanh đội pháo bắn vào đồn bên trái. Như vậy là có 

hết thảy có bốn chục khẩu tấn công đội pháo đó. 

«Tướng Sorbier phải sẵn sàng, hễ được lệnh là tức thì di chuyển tất cả 

các khẩu pháo của đội Cận vệ để tấn công một trong hai cứ điểm của 

địch. 

«Trong khi nổ súng như vậy, công tước Poniatowski sẽ từ làng di 

chuyển vào khu rừng bao vây trận địa của địch. Tướng Compans sẽ đem 

quân men theo rừng để chiếm lấy cứ điểm thứ nhất của địch. 

«Trận đánh bắt đầu như vậy rồi, sẽ tùy theo hành động của địch mà ra 

mệnh lệnh. 

«Hễ nghe thấy súng nổ ở hữu dực là tả dực cũng khai hỏa liền. Sư đoàn 

pháo thủ của Morand và các sư đoàn của phó vương sẽ khai hỏa dữ dội 

khi thấy cuộc tấn công vào phía hữu bắt đầu. Phó vương sẽ chiếm lấy 

làng1 qua ba cái cầu mà tiến lên cao điểm trong khi các tướng Morand và 

Gérard do lệnh của phó vương sẽ tiến lên chiếm cứ điểm của địch và sắp 

thành một chiến tuyến với các đạo quân khác. 

«Mọi việc đều phải thi hành theo trật tự và phương pháp và phải luôn 

 
1 Borodino (chú thích của Tolstoi). 
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luôn giữ một số quân lớn làm dự bị.» 

«Thảo tại doanh trướng ở hai dặm1 phía sau Mojaïsk, ngày mùng 6 

tháng chín năm 1812». 

Nếu không ngại báng bổ thiên tài của Napoléon thì chúng ta phải nhận 

rằng kế hoạch tác chiến rất mập mờ đó gồm bốn điểm, bốn trù liệu mà 

không trù liệu nào thực hiện được và được thực hiện. 

Trước hết, lệnh ra rằng các đội pháo bố trí ở những nơi mà Napoléon đã 

lựa, và các khẩu pháo của Pernety và Foucher sắp hàng ở bên cạnh, tổng 

cộng là 102 khẩu phải khai hỏa và nã tạc đạn vào những cứ điểm hình 

mũi tên và các cứ điểm biệt lập của Nga. Nhưng ở những chỗ mà 

Napoléon chỉ định đó, tạc đạn không thể bay tới những công sự của Nga 

được, thành thử 102 khẩu pháo đó bắn mà chẳng nhằm gì cả, mãi cho tới 

khi viên chỉ huy những khẩu đó đành phải đưa nó lên phía trước, trái với 

lệnh của Napoléon. 

Theo khoản thứ nhì, Poniatowski phải tiến về khu rừng để bao vây tả 

dực của Nga. Việc đó không thực hành được và không được thực hành vì 

trong khi di chuyển, Poniatowski gặp Toutchkov chặn đường, không thể 

bọc hậu tả dực được. 

Điểm thứ ba là Compans phải men theo khu rừng để chiếm lấy cứ điểm 

thứ nhất. Nhưng sư đoàn của Compans không chiếm được cứ điểm ấy và 

bị đẩy lui vì khi ra khỏi rừng nó phải ngừng lại dưới làn đạn ria của Nga 

mà Napoléon đã không đoán trước được. 

Theo điểm thứ tư, phó vương phải chiếm lấy làng Borodino qua ba chiếc 

cầu mà tiến lên chỗ cao trong khi các tướng Morand và Friant (mà trong 

kế hoạch không nói rõ là phải di chuyển ra sao), theo lệnh phó vương 

phải tiến lên chiếm cứ điểm biệt lập và sắp thành một chiến tuyến với các 

đạo quân khác. 

Không căn cứ vào những lời lẽ mập mờ trong bản văn mà căn cứ vào 

các cố gắng của phó vương để thi hành kế hoạch thì ta có thể hiểu rằng vị 

phó vươrg phải tiến quân qua làng Borodino, tấn công vào phía trái cứ 

điểm biệt lập, trong khi các sư đoàn của Morand và Friant tấn công vào 

phía trước mặt. Cũng như mấy lệnh trên, lệnh này không được thực hiện 

và không thể thực hiện được. Sau khi vượt qua làng Borodino rồi, phó 

vương bị chặn lại trên sông Kolotcha và không tiến được nữa; còn những 

sư đoàn của Morand và Friant thì cũng bị đẩy lui mà không chiếm được cứ 

điểm của ta. Mãi tới cuối trận đánh, cứ điểm này mới bị kị binh chiếm, 

điều đó thật dị thường mà chắc là Napoléon không hề đoán trước được. 

 
1 Dặm Pháp. 
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Như vậy không có một mệnh lệnh nào đã được thực hiện và có thể thực 

hiện được. Bản kế hoạch còn bảo “trận đánh bắt đầu như vậy rồi, sẽ tùy 

theo hành động của địch mà ra mệnh lệnh”, vậy ta có thể tưởng rằng 

trong lúc giao chiến, Hoàng Đế Pháp còn ban bố mọi mệnh lệnh cần thiết 

nữa, những sự thực thì ông ta chẳng ban bố gì cả vì lẽ giản dị này là trong 

suốt thời gian chiến đấu ông ta ở xa mặt trận quá, không theo dõi được 

quá trình diễn biến của trận đánh mà những mệnh lệnh của ông trong bản 

kế hoạch đều không thể thực hiện được. 

 

CHƯƠNG XXVIII 

 

Nhiều sử gia cho rằng quân Pháp không thắng được trận Borodino vì 

Napoléon hôm đó sổ mũi; nếu không vậy thì nhất định là những mưu tính 

của ông trước và trong trận đánh còn tài tình hơn nữa mà nước Nga tất đã 

bị tiêu diệt và cục diện thế giới tất đã thay đổi. Đối với những sử gia chủ 

trương rằng nước Nga thành lập do y chí của một người một, Đại đế 

Pierre; rằng nước Pháp biến đổi từ chế độ Cộng Hòa thành đế chế cũng do 

ý chí của một người một, Napoléon, thì cái lối suy luận cho rằng Nga sở dĩ 

còn được là một cường quốc chỉ nhờ ngày 26 tháng tám Napoléon bị 

chứng sổ mũi, lối suy luận như vậy hoàn toàn hợp lý. 

Nếu cái việc giao chiến hay không giao chiến ở Borodino, cái việc mưu 

tính ban bố lệnh này hay lệnh khác chỉ tùy thuộc ý chí của ông ta thì cái 

chứng sổ mũi có tác động tới sự biểu hiện ý chí đó có thể là nguyên nhân 

cứu vãn nước Nga, và anh chàng hầu phòng nào của ông ta ngày 24 

tháng tám đã quên không đưa cho ông đôi ủng không thấm nước chính là 

vị cứu tinh của chúng ta. 

Lối lý luận như vậy nhất định phải đưa tới kết luận như vậy, nó đúng 

phong phóc, không cãi gì được nữa, cũng như lời bông đùa của Voltaire 

hôm đó ông ta chế giễu cái gì nhỉ?1 - rằng cái vụ tàn sát đêm Thánh 

Barthélemy2, nguyên do chỉ tại vua Charles IX đầy bụng. 

Nhưng đối với những người không chấp nhận rằng nước Nga đã thành 

lập do ý chí của một người một, Đại đế Pierre; rằng đế chế Pháp đã thành 

lập mà chiến tranh với Nga đã xảy ra do ý chí của một người một, 

Napoléon, thì lỗi lý luận như trên không những sai, vô lý mà còn trái với 

bản chất con người nữa. Ai chịu khó tìm nguyên nhân các biến cố lịch sử, 

 
1 Bản Hazan: ông ta cũng không biết mình bông đùa cái gì. 
2 Đêm 23 tháng 8 năm 1872 rạng ngày Thánh Barthélemy, vua Charles IX do 

hoàng hậu và triều thần theo công giáo xúi giục, ra lệnh tàn sát những 

người theo tôn giáo cải cách, tức đạo Tin Lành. 
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thi sẽ thấy ngay một nguyên nhân khác, như sau: sự diễn biến của mọi sự 

trên thế giới, là do tiền định, nó tùy thuộc vào sự đồng thời xuất hiện của 

mọi ý chí của những người tham dự biến cố, mà những hạng như 

Napoléon chỉ có một ảnh hưởng phơn phớt bề ngoài tới biến cố thôi. 

Mới nghe thì có vẻ kỳ cục đấy: Vụ tàn sát đêm Thánh Barthélemy, 

chính Vua Charles IX ra lệnh (ông ta nghĩ vậy) mà sao lại không phải là 

xảy ra do ý chí của ông được; còn trận chém giết nhau ở Borodino, làm 

cho tám vạn người lìa đời, chính Napoléon đã ra khai hỏa và điều khiển 

(ông ta nghĩ vậy) mà sao lại không phải là xảy ra do ý chí của ông được. 

Giả thiết đó có vẻ kỳ cục thật, nhưng phẩm giá của con người cho phép ta 

chấp nhận nó (bất kỳ ai trong chúng ta cũng là người thì nhất định là nếu 

không lớn hơn Napoléon vĩ đại thì cũng không nhỏ hơn ông ta chút nào), 

mà nhiều công trình nghiên cứu lịch sử đã xác nhận nó là đúng. 

Ở Borodino Napoléon đã không bắn một phát súng, không giết một 

người nào. Mọi việc là do quân lính ông ta làm. Vậy không phải ông ta đã 

giết người. 

Quân lính của ông ta chiến đấu không phải là để thực hiện mệnh lệnh 

của ông mà do tự ý họ. Toàn thể đạo quân gồm các người Pháp, người Ý, 

người Đức, người Ba Lan đói rách, mệt mỏi đó đứng trước đạo quân Nga 

cản đường họ tiến tới Moscou, đều cảm thấy rằng đã trót thì phải trét. 

Nếu lúc đó Napoléon cấm họ chiến đấu với Nga thì họ sẽ giết ông ta mà 

cứ xông ra trận vì họ không thể làm khác được. 

Khi họ nghe đọc nhật lệnh trong đó Napoléon hứa rằng họ có bị thương 

hay chết thì sẽ được hậu thế khen là đã dự trận đánh vĩ đại dưới chân 

thành Moscou, họ liền hô lớn: «Hoàng Đế vạn tuế!» cũng như họ đã hô 

khi thấy chân dung đứa nhỏ cầm cây gậy xuyên qua quả địa cầu; mà 

người ta có bảo họ làm bất kì một điều ngu ngốc nào thì họ cũng vẫn hô: 

«Hoàng Đế vạn tuế!” Họ không còn việc gì khác để làm cả ngoài cái việc 

hô: «Hoàng Đế vạn tuế!» rồi xông ra chiến đấu cho thắng để có thể tới 

Moscou kiếm thức ăn chỗ ngủ. Vậy họ giết đồng loại của họ không phải là 

do mệnh lệnh của Napoléon. 

Mà Napoléon cũng không đóng vai trò gì trong việc chỉ huy trận đánh vì 

có một điểm nào trong kế hoạch của ông đuợc thực hiện đâu và chính ông 

có biết trận đánh đã diễn ra sao đâu. Thành thử ông không hề can thiệp 

gì vào cái việc quân lính ông chém giết đồng loại của họ, việc đó xảy ra 

không do ý chí của ông mà rõ ràng là do ý chí của cả trăm ngàn người 

lâm trận. Chẳng qua là ông ta TƯỞNG rằng mọi việc xảy ra do ý chí của 

ông. Vậy thì vấn đề Napoléon hôm đó sổ mũi hay không, đối với lịch sử 

chẳng quan trọng gì hơn chứng sổ mũi của bất kì chú lính nào trong đoàn 
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vận tải. 

Với lại bọn sử gia đó đã hoàn toàn lầm khi họ tin rằng do chứng sổ mũi 

mà ngày 26 tháng tám Napoleon không mưu tính được giỏi như ngày 

thường, mệnh lệnh kém hẳn phần hiệu lực. 

Kế hoạch mà chúng ta đã chép lại ở trên nếu không hơn thì cũng không 

kém gì nhiều kế hoạch khác đã giúp ông ta thắng trận. Những mệnh lệnh 

ông ban bố trong khi giao chiến cũng y hệt những mệnh lệnh từ trước của 

ông. Nhưng kế hoạch và những mệnh lệnh ấy, ngày nay ta thấy có vẻ tồi 

chỉ là vì trận Borodino là trận đầu tiên mà ông không thắng. Khi không 

gây được thắng lợi thì những mưu tính hay nhất, sâu sắc nhất luôn luôn 

hoá ra có vẻ sai lầm, và các chiến thuật gia thông thái luôn luôn đem ra 

chỉ trích một cách rất mực thành thạo; trái lại, nếu thắng lợi thì những 

biện pháp tệ nhất cũng hoá ra có vẻ tuyệt diệu, và các tác giả đứng đắn 

nhất sẽ viết hằng pho sách để tán dương giá trị của nó. 

Kế hoạch tác chiến của Weirother trong trận Austerliz hoàn hảo, đáng 

làm kiểu mẫu; vậy mà người ta đã chỉ trích nó, chính vì nó hoàn hảo, gồm 

nhiều chi tiết tỉ mỉ. 

Ở Borodino, Napoléon đã giữ cái nhiệm vụ của người đại diện cho quyền 

lực một cách nếu không tài hơn thì cũng không kém các trận khác của 

ông ta. Ông ta không làm cái gì có hại cho sự diễn biến của trận đánh; 

ông ta đã nghe theo những ý kiến sáng suốt nhất; ông ta không rối trí, 

không tự mâu thuẫn với mình; giữ được bình tĩnh mà không bỏ chạy khỏi 

chiến trường; rất khôn khéo tế nhị, rất có kinh nghiệm, ông ta đã điềm 

nhiên và đàng hoàng đóng cái vai trò của một viên tổng chỉ huy hữu danh 

mà vô thực. 

 

CHƯƠNG XXIX 

 

Sau khi quan sát trận tuyến lần thứ nhi một cách tỉ mỉ, Napoléon trở về 

bảo: 

- Quân cờ đã dàn xong, ngày mai ván cờ sẽ bắt đầu. 

Ông ta sai rót rượu «punch»1, kêu De Beausset vô, nói chuyện về Paris, 

về dự tính thay đổi vài chỗ trong cung của hoàng hậu; viên trưởng quan 

coi hoàng cung ngạc nhiên sao ông ta nhớ được mọi chi tiết nhỏ nhặt nhất 

ở cung đình đến thế. 

Napoléon hỏi những chuyện phù phiếm, giễu cợt cái thú du lịch của De 

 
1 Rượu rom pha đường hay nước chanh. 
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Beausset, tóm lại là chuyện trò một cách ung dung, y như một nhà giải 

phẫu đại tài, tự tín, rành nghề, xắn tay áo và bận chiếc bờ-lu1, trong khi 

người ta cột bệnh nhân vào bàn mổ. «Công việc rất rõ ràng trong đầu óc 

của ta rồi, ta đã nắm được trong tay rồi. Khi nào cần bắt tay vào việc thì 

ta sẽ làm tài hơn hết mọi người, nhưng lúc này đây có thể đùa giỡn được. 

Ta càng bình tĩnh, càng cười cợt bao nhiêu thì các người càng phải tin 

tưởng, thán phục thiên tài của ta bấy nhiêu». 

Uống cạn li rượu thứ nhì, Napoléon đi nghỉ để lấy sức cho công việc 

nghiêm trọng ngày hôm sau. Nhưng ông ta bận trí quá, ngủ không được 

và mặc dầu không khí ẩm thấp ban tối làm cho chứng sổ mũi của ông 

tăng thêm, mà khoảng ba giờ sáng ông đã vừa xì mũi ồn ào vừa bước ra 

phòng lớn trong doanh trướng. Ông ta hỏi xem quân Nga có rút lui hay 

không, biết đâu chừng. Người ta đáp rằng lửa trại của quân Nga vẫn còn ở 

những vị trí cũ. Ông ta gật đầu tỏ ý hài lòng và hỏi sĩ quan phụ tá trực 

đương bước vào trướng: 

- Này Rapp, ông có tin rằng công việc của chúng ta hôm nay tốt đẹp cả 

không? 

- Tâu Bệ hạ, nhất định là tốt đẹp rồi. 

Napoleon vẫn đưa mắt nhìn Rapp như dò hỏi, Rapp nói tiếp: 

- Tâu Bệ hạ, Bệ hạ còn nhớ ở Smolensk đã hạ cố nói với thần câu gì 

không? Rằng đã trót thì phải trét. 

Napoléon cau mày, đưa tay lên ôm đầu, làm thinh. Rồi bỗng ông ta 

bảo: 

- Đạo quân tội nghiệp đó đã giảm đi nhiều từ sau trận Smolensk. Vận 

đỏ quả như một con điếm, Rapp ạ; trước kia ta vẫn bảo như vậy và bây 

giờ ta bắt đầu nhận thấy là đúng. Nhưng này Rapp, đội Cận vệ vẫn 

nguyên vẹn đấy chứ? 

- Tâu Bệ hạ, còn nguyên vẹn. 

Napoléon lấy một viên kẹo bạc hà bỏ vào miệng rồi nhìn đồng hồ. Ông 

ta không buồn ngủ, trời còn lâu mới sáng, biết làm gì để giết thì giờ đây: 

mọi mệnh lệnh đã ban bố cả rồi và đương được thi hành. 

Ông ta hỏi, giọng nghiêm khắc: 

- Họ đã phân phát bánh mì khô và gạo cho các trung đoàn Cận vệ 

chưa? 

- Tâu Bệ hạ, đã. 

 
1 Blouse, áo dài trắng khoác ngoài của y sĩ, y tá. 
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- Nhưng còn gạo? 

Rapp đáp rằng đã đích thân truyền đạt mệnh lệnh về việc đó rồi, nhưng 

Napoléon vẫn lắc đầu tỏ ý nghi ngờ. Một người hầu phòng đem rượu 

«punch» vô; Napoléon bảo rót thêm một li nữa cho Rapp rồi cầm li của 

mình nhấp từng ngụm nhỏ. Ông ta ngửi cái li: 

- Ta chẳng còn biết mùi vị gì nữa. Cái chứng sổ mũi này thật khó chịu. 

Người ta nói hoài về y với dược. Y dược quái gì mà trị chứng sổ mũi cũng 

không xong. Corvisart đã đưa cho ta mấy viên kẹo này, có công hiệu gì 

đâu. Họ có trị được bệnh gì không đây? Chẳng ai trị được bệnh cả. Cơ thể 

chúng ta là một bộ máy để sống. Nó được tổ chức để làm công việc đó, 

bản chất của nó là thế; cứ để cho sự sống được thảnh thơi trong cơ thể, 

để nó tự bảo vệ lấy nó; nó sẽ được việc hơn là đem nhồi đủ các thứ thuốc 

vào mà làm cho nó tê liệt đi. Cơ thể chúng ta như một cái đồng hồ hoàn 

hảo nó phải chạy trong một thời gian nào đó; người thợ sửa đồng hồ 

không có khả năng mở nó ra được, chỉ có thể nhắm mắt mà mò bậy... Cơ 

thể chúng ta là một bộ máy để sống, chỉ có thế thôi. 

Rồi vì ông ta đã tiến vào con đường định nghĩa mà ông ta vốn thích, 

nên ông ta liền đưa ra một định nghĩa mới nữa. Ông ta bảo Rapp: 

- Này, Rapp, ông có biết nghệ thuật chiến tranh là gì không? Là nghệ 

thuật làm sao cho tới một lúc nào đó, mình mạnh hơn được địch. Chỉ có 

thế thôi. 

Rapp không đáp. 

- Ngày mai, chúng ta sẽ đọ sức với Koutouzoff. Rồi coi. Ông còn nhớ 

không chính ông ta chỉ huy mặt trận Braunau mà suốt ba tuần lễ, ông ta 

không hề cưỡi ngựa đi quan sát công sự lấy một lần! Rồi sẽ biết! 

Napoléon lại nhìn đồng hồ nữa: mới bốn giờ. Ông ta không buồn ngủ, 

rượu đã uống cạn mà vẫn chẳng có việc gì để làm. Ông ta đứng dậy, đi 

bách bộ, bận chiếc áo đuôi tôm, đội mũ rồi bước ra ngoài. Đêm tối om và 

ẩm thấp; một lớp sương thật nhẹ buông xuống, để ý lắm mới thấy. Những 

đám lửa trại của trung đoàn Cận vệ cháy leo lét ở gần đó; xa xa, sau đám 

sương, thấy lửa trại của chiến tuyến Nga. Cảnh vật thật tĩnh mịch, nghe 

rõ được tiếng chân của những đoàn quân Pháp đương tiến lại đóng ở các 

vị trí. 

Napoléon tiến vài bước, nhìn các ngọn lửa, lắng tai nghe tiếng quân đi, 

và khi qua mặt một pháo thủ Vệ binh đương canh trước trướng, đứng 

nghiêm im lìm như một cây cột đèn, ông ta ngừng lại, thình lình hỏi bằng 

giọng âu yếm mà bao giờ ông cũng dùng khi nói với binh sĩ: 

- Nhập ngũ được bao lâu rồi? 
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Người lính đáp lại. 

- Dạ, vào hàng kì cựu!... 

- Trung đoàn đã phát gạo chưa? 

- Tâu Tệ Hạ, đã ạ! 

Napoléon gật đầu thân mật, rồi bỏ đi. 

Lúc năm giờ rưỡi, Napoléon lên ngựa lại làng Chevardino. 

Trời hừng sáng, ở phương Đông chỉ còn mỗi một đám mây. Nhưng bếp 

lửa bỏ lại tiếp tục cháy nốt trong ánh sáng mờ mờ của ban mai. 

Ở phía mặt, một tiếng súng đại bác đơn độc bỗng vang lên, lan ra rồi 

chìm lần trong cảnh tĩnh mịch chung. Vài phút sau, một tiếng thứ nhì rồi 

một tiếng thứ ba làm chấn động không khí; tiếng thứ tư, tiếng thứ năm 

kế tiếp, gần hơn, nghiêm hơn, vẫn ở phía bên mặt. Rồi tiếng nổ dồn dập 

mỗi lúc mỗi nhiều, hòa lẫn nhau thành tiếng ầm ầm bất tuyệt. 

Napoléon cùng với đoàn tùy tùng tới cứ điểm Chevardino và xuống 

ngựa. Ván cờ bắt đầu. 

 

CHƯƠNG XXX 

 

Từ biệt công tước André, Pierre trở về Gorki, dặn người giữ ngựa chuẩn 

bị ngựa cho sẵn sàng và đánh thức chàng dậy sớm, rồi chàng đi ngủ liền ở 

sau bức vách, trong một góc mà Boris đã nhường cho. 

Sáng hôm sau khi chàng thức dậy thì trong căn nhà lá không còn ai cả. 

Những tấm kính ở các cửa sổ nhô rung rung. Người giữ ngựa vừa gọi hoài 

gọi hủy: 

- Đại nhân! Đại nhân! Đại nhân! 

vừa nắm vai chàng mà lắc, mắt ngó đi chỗ khác, có vẻ thất vọng không 

cách gì đánh thức chàng được. 

Một lúc lâu Pierre mới tỉnh dậy, hỏi: 

- Cái gì vậy? Đã bắt đầu rồi sao? Tới giờ rồi sao? 

Người giữ ngựa vốn là cựu binh, đáp: 

- Đại nhân không nghe thấy tiếng đại bác ư? Các ông ấy và ngay cả 

Điện hạ cũng đã đi từ lâu rồi. 

Pierre vội vàng bận áo rồi bước ra. Buổi sáng đó quang đãng, vui vẻ, 

mát hơi sương. Mặt trời mới xé đám mây, những tia nắng còn bị ngăn 
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chặn một nửa, lướt trên những mái nhà ở trước mặt, rọi xuống lớp bụi còn 

ướt ở trên đường, xuống những bức tường, những lỗ khoét trong hàng 

rào, xuống mấy con ngựa của Pierre đương đứng trước căn nhà lá. Tiếng 

gầm của đại bác nghe rõ hơn. Một sĩ quan phụ tá phi ngựa qua, theo sau 

là một lính cô-dác. Sĩ quan đó la lớn: 

- Đi thôi kẻo trễ, bá tước, đi thôi kẻo trễ! 

Pierre bảo dắt ngựa theo rồi tiến vào con đường leo lên ngọn đồi mà 

hôm trước chàng đã đứng để quan sát chiến trường. Nhiều quân nhân đã 

tụ họp ở đó; các ông trong bộ tham mưu ấy xì xồ tiếng Pháp với nhau; 

trong đám người ta nhận ra được cái đầu bạc của Koutouzov đội một chiếc 

mũ lưỡi trai trắng có băng đỏ và cần cổ thụt trong đôi vai rộng. Ông ta 

đương cầm ống nhòm quan sát phía đường cái ở trước mặt. 

Khi Pierre đã leo hết những bực đưa lên ngọn đồi thì cảnh tượng đẹp đẽ 

ở trước mắt làm cho chàng say mê. Cũng vẫn là cảnh chàng đã ngắm 

hôm trước nhưng lúc này chỗ nào cũng đầy những đoàn lính và những 

đám khói súng. Những tia nắng chênh chếch của mặt trời mới mọc rải 

trong bầu không khí trong trẻo của ban mai một ánh sáng hoàng kim 

phơn phớt hồng xen những vạch dài tối. Xa xa, phía chân trời, các khu 

rừng như đẽo trong một phiến ngọc thạch màu lá mạ, và ngọn cây như 

cắt thành những hàng nhấp nhô mờ mờ; phía sau làng Valonievo, con 

đường cái Smolensk đầy quân lính băng ngang qua khu rừng, ở gần hơn 

là những lùm cây và những cánh đồng lúa vàng lấp lánh dưới ánh nắng. 

Khắp nơi, trước mặt, bên phải, bên trái, đâu đâu cũng toàn là lính. Toàn 

cảnh thật là linh động uy nghi, bất ngờ, nhưng Pierre chú ý nhất tới chính 

bãi chiến trường, tức làng Borodino và thung lũng hai bên bờ Kolotcha. 

Trên sông Kolotcha, ở hai bên làng Borodino, nhất là ở bên trái, chỗ mà 

con sông Voina, hai bờ ngập nước đổ vào sông Kolotcha, một đám sương 

mù bắt đầu tan và bốc hơi dưới ánh nắng ấm áp, thành thử những cảnh 

vật thấp thoáng ở phía sau nhuộm một màu sắc huyền ảo và có những 

nét kỳ dị. Những tia nắng ban mai xuyên qua lớp sương mù hòa với khói 

súng lập lòe trên mặt nước, giọt móc và ngọn lưỡi lê. Qua làn sương ta 

thấy hiện lên ngôi nhà thờ trắng, rồi những mái nhà ở Borodino, rồi tới 

những đoàn lính ken nhau dày đặc, những thùng đạn sơn màu lục hoặc 

những khẩu đại bác. Tất cả những cái đó di động hoặc có vẻ di động trong 

cái khoảng đầy sương mù và khói súng đó. Ở những nơi trũng chìm trong 

sương chung quanh Borodino, cũng như ở những chốn cao hơn, nhất là 

phía bên trái, dọc theo tất cả chiến tuyến, trên các khu rừng, các cánh 

đồng, dưới thung lũng, trên ngọn đối, đâu đâu những làn khói súng cũng 

xuất hiện liên tiếp một cách cơ hồ như tự nhiên, khi thì lẻ loi, khi thì gom 

lại, chỗ thì cách quãng, chỗ lại gần nhau, làn khói nào cũng phồng lớn, 
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cuồn cuộn bốc lên, tỏa ra, quyện vào nhau trên cái khoảng mênh mông 

của chiến trường. 

Kể cũng lạ, chính những làn khói đó và những tiếng nổ tiếp theo lại làm 

cho cảnh thêm đẹp. 

Bụp! Một đám khói tròn bỗng hiện lên, dày đặc, óng ánh màu tím ngả 

sang màu xám rồi màu trắng đục như sữa; và một giây sau là nghe thấy 

tiếng nổ: Bùm! 

Bụp! Bụp! Hai làn khói chạm nhau, hòa với nhau. Bùm! Bùm! Hai tiếng 

nổ xác nhận điều mà mắt mới trông thấy. 

Pierre mới quay lại để ngó một đám khói thứ nhất tròn, đặc như một 

trái banh, thì ngay ở chỗ đó đã có ba cục khói kéo dài về một phía rồi. 

Bụp... một lát sau lại: Bụp, bụp! Ba hoặc bốn đám khói khác tỏa ra và 

cũng cách quãng đều đều, lại có những tiếng nổ đáp lại trầm trầm, mạnh 

mẽ, uy nghiêm: Bùm... Bùm, Bùm! Lúc thì những đám khói đó có vẻ như 

trôi đi, lúc lại có vẻ như đứng yên mà chính bụi rậm, cánh đồng và những 

ngọn lưỡi lê lấp lánh mới diễn qua nó. Ở phía trái, dọc theo cánh đồng và 

các lùm cây, phát ra hoài những đám khói lớn đó, tiếp theo là những tiếng 

vang dội uy nghi; còn ở gần hơn, trong những chỗ trũng và tại cánh rừng 

chỉ phát ra những làn khói nhỏ của súng trường, tuy không kịp cuốn tròn 

lại chứ cũng có tiếng vang dội nho nhỏ, dòn dã: «Tạch, tạch, tạch...». 

Tiếng nổ liền nhau nhưng không đều mà không oai như tiếng đại bác. 

Pierre muốn được ở giữa những đám khói, những lưỡi lê đó, trong sự di 

động, trong tiếng ồn ào đó. Để dò xem nguời khác có những ấn tượng 

như mình không, chàng liếc nhìn Koutouzov và đoàn tùy tùng. Mọi người 

đều ngắm cảnh chiến trường và cơ hồ cùng có một cảm giác như nhau. 

Trên mọi khuôn mặt cơ hồ đều bừng lên cái nhiệt khí âm ỷ mà chàng đã 

nhận thấy hôm trước và nhờ nói chuyện với công tước André đã hiểu rõ 

được bản chất của nó. 

Lúc đó Koutouzov mắt vẫn không rời chiến trường, cất tiếng bảo một 

viên tướng đứng bên cạnh: 

- Đi đi, anh, cầu Chúa phù hộ cho anh! 

Nhận được lệnh, viên tướng đó sửa soạn xuống đồi. Khi đi ngang qua 

Pierre, một viên sĩ quan tham mưu hỏi ông ta đi đâu, ông ta lạnh lùng, 

nghiêm nghị đáp: 

- Đi xuống phía cầu. 

Pierre nghĩ bụng «Mình cũng tới đó nữa» rồi bước theo ông ta. 

Một người lính cô-dác dắt ngựa lại, ông ta nhảy lên lưng ngựa. Pierre 
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hỏi người giữ ngựa của mình xem con nào hiền nhất, cũng leo lên yên, 

bám chặt lấy bờm ngựa và kẹp hai gót chân vào bụng nó. Cặp kính muốn 

tụt xuống, nhưng chàng cảm thấy không thể nào buông bờm và cương 

ngựa được, đành cứ thế mà cho ngựa phóng theo viên tướng, làm cho các 

sĩ quan tham mưu đứng trên đồi nhìn chàng mà mỉm cười. 

 

CHƯƠNG XXXI 

 

Viên tướng đi trước chàng xuống khỏi dốc thình lình quặt qua bên trái, 

mất hút và Pierre bị lôi cuốn vào trong hàng ngũ bộ binh đương đi ngang 

qua trước mặt. Chàng rán tìm cách thoát ra, hoặc tiến lên trước, hoặc 

lách qua bên phải hay bên trái; nhưng phía nào cũng đụng phải những 

lính tráng vẻ mặt tư lự như nhau, tinh thần căng thẳng băn khoăn về một 

cái gì vô hình và nghiêm trọng. Họ đều bất bình liếc ngó chàng, không 

hiểu tại sao cái gã to béo đội mũ trắng này lại xông ngựa tới xô đẩy họ 

như vậy. 

Một người quát chàng: 

- Chú kia, sao lại xông vào giữa tiểu đoàn người ta vậy hả? 

Một người khác lấy báng súng thúc vào con ngựa nó vùng lên, Pierre 

phải bám chặt vào cốt yên, khó khăn lắm mới kìm nó lại được, sau cùng 

nó vượt được tới trước và ra chỗ đất trống. 

Trước mặt chàng, có một chiếc cầu mà bên cạnh là một tốp lính khác 

đương bắn. Chàng đã tới chiếc cầu trên sông Kolotcha, nằm giữa Gorki và 

Borodino mà không hay; chính là chiếc cầu mà quân Pháp phải tấn công 

trong giai đoạn đầu của trận đánh, sau khi đã chiếm được làng Borodino, 

Pierre thấy rõ rằng quân lính đương lăng xăng ở hai bên cầu và trên cánh 

đồng giữa những đống cỏ khô mà hôm trước chàng không nhận thấy vì 

lấp sau đám khói1; nhưng mặc dầu súng trường nổ liên hồi, chàng vẫn 

không ngờ rằng mình đương ở giữa chiến trường. Chàng không nghe thấy 

tiếng đạn súng trường bay veo véo ở mọi phía, cũng không nghe thấy 

tiếng tạc đạn vun vút qua đầu: không trông thấy quân địch ở bên kia 

sông: một hồi lâu mới thấy có kẻ chết và bị thương ngã gục chung quanh 

mình. Chàng đứng nhìn cảnh tượng, nụ cười ngưng ở khóe mép. 

Lại có người quát: 

- Thằng tướng kia làm cái gì mà đứng trân trân trước trận tuyến thế 

 
1 Dịch theo bản Gallimard và Bibliothèque mondiale. Bản Hazan: ...quân lính 

đang lăng xăng trong đám khói ở bên đây và bên kia cầu và trên cánh đồng cỏ 

giữa những đồng cỏ khô hôm trước chàng không nhận thấy. 
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hả? 

Có mấy tiếng khác bảo: 

- Đứng né qua bên trái... Không, qua bên phải đi. 

Pierre xích qua bên phải và bỗng đụng đầu một viên vĩ quan phụ tá của 

tướng Raïevski mà chàng quen biết. Viên sĩ quan hằm hằm ngó chàng, 

xuýt bật ra một lời rủa thì nhận ra được chàng, gật đầu chào, vừa tiếp tục 

phi ngựa đi, vừa hỏi: 

- Uả! Sao ở lại đây? 

Pierre cảm thấy mình đứng đây không phải chỗ, chỉ làm vướng người 

khác nên phi ngựa theo viên sĩ quan phụ tá, hỏi ông ta: 

- Xảy ra chuyện gì vậy, hở ông? Tôi đi theo ông được không? 

Viên sĩ quan đáp: 

- Khoan đã, khoan đã. 

Ông ta phi tới gần một vị đại tá mập đứng ở giữa cánh đồng cỏ, truyền 

đạt xong một mệnh lệnh rồi quay lại với Pierre, mỉm cười hỏi chàng: 

- Bá tước lại đây làm gì vậy? Ngó chơi cho biết sao? 

- Vâng, vâng... 

Viên sĩ quan phụ tá đã quay ngựa đi, nói thêm: 

- Nhờ Trời, ở đây còn là khá đấy; ở tả dực, phía Bagration, mới khốc 

liệt. 

Pierre hỏi: 

- Vậy ư? Chỗ nào hả? 

- Đi theo tôi lên ngọn đồi kia. Đứng đó trông thấy rõ lắm. Chỗ chúng 

tôi giữ, chỗ có đại pháo ấy chưa đến nỗi gì. 

Pierre đưa mắt kiếm người giữ ngựa, rồi đáp: 

- Tôi đi theo ông. 

Và lần này là lần đầu Pierre thấy chung quanh mình đầy những thương 

binh, kẻ thì lết đi, kẻ thì được người khác khiêng trên cáng. Và trên cánh 

đồng cỏ thơm phức mà hôm trước chàng đã đi qua, một người lính nằm 

im lìm vắt qua một hàng cỏ khô, đầu ngoẹo qua một bên, chiếc mũ sa-cô 

lăn trên đất. 

Chàng định hỏi: 

- Sao không khiêng anh này đi? 
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nhưng thấy vẻ mặt nghiêm nghị của viên sĩ quan cũng ngó về phía ấy, 

chàng im bặt. 

Chàng không tìm thấy người dắt ngựa cho mình, lần theo chỗ đất trũng 

lại phía ngọn đồi của Raïevski. Con ngựa của chàng không theo kịp viên sĩ 

quan, nhịp nhàng khập khiễng làm cho chàng lắc lư trên yên. 

Viên sĩ quan hỏi: 

- Có lẽ bá tước không quen cưỡi ngựa? 

Chàng lúng túng đáp: 

- Quen chứ, nhưng con ngựa này sao mà hay nhảy quá. 

- Kia!... nó bị thương rồi nè, ở phía trước, bên phải, trên đầu gối một 

chút... Chắc bị một viên đạn rồi... Xin mừng bá tước: lễ xuất trận lần đầu. 

Họ đi qua đám khói, vượt qua quân đoàn sáu, ở phía sau đội pháo binh 

mà tiếng súng nổ liên hồi làm đinh tai họ. Họ tới một khu rừng nhỏ, tĩnh 

mịch, mát mẻ, cảm thấy thu đã về. Họ xuống ngựa để leo lên đồi. 

Viên sĩ quan hỏi: 

- Tướng quân có ở đây không? 

Một người trỏ về phía tay mặt, đáp: 

- Lúc nãy ngài ở đây, mới đi về phía kia. 

Viên sĩ quan quay lại nhìn Pierre, không biết nên xử ra sao với ông bạn 

đồng hành bất ngờ này. 

Pierre bảo: 

- Ông cứ yên tâm; tôi lên ngọn đồi được chứ? 

- Phải đấy. Tại đó thấy được hết mà không nguy hiểm nhiều. Tôi sẽ trở 

lại tìm ông. 

Pierre tiến lại phía những cỗ pháo trong khi viên sĩ quan tiếp tục đi. Họ 

không gặp lại nhau nữa. Mãi về sau Pierre mới hay rằng trong ngày hôm 

đó, ông ta bị một viên đạn, bay mất cánh tay. 

Ngọn đồi mà Pierre mới leo sau này nổi danh: người Nga gọi nó là trận 

pháo ngọn đồi, hoặc trận pháo Raïevski, còn người Pháp thì gọi là đại cứ 

điểm, cứ điểm tai hại, cứ điểm trung tâm. Chung quanh cứ điểm mà người 

Pháp coi là then chốt ấy, có cả vạn người ngã gục. 

Cứ điểm này gồm nhiều đường chiến hào đào ở ba phía ngọn đồi; từ 

những pháo-nhãn ở hào, mười khẩu đai bác khạc tạc đạn. Dọc theo hai 

bên đồi, có nhiều khẩu khác sắp thành hàng bắn liên tiếp để trợ lực cho 

những khẩu trên. Bộ binh đóng ở phía sau các khẩu pháo. 
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Khi tới chỗ, Pierre không ngờ rằng mấy cái hào có đại bác bắn ra đó lại 

là điểm quan trọng nhất trên chiến trường. 

Trái lại, chính vì chàng đang ở đấy mà tưởng nó là một vị trí tầm 

thường nhất. 

Ngồi ở đầu cái hào nó bao đội pháo, chàng bất giác nở một nụ cười vui 

vẻ ngắm những việc xảy ra chung quanh. Thỉnh thoảng chàng đứng dậy, 

nụ cười vẫn nở trên môi, đi dạo khắp trận pháo, rán không làm cản trở 

những người lính chạy đi chạy lại hoài trước mặt chàng, kẻ ôm túi thuốc 

súng, kẻ nạp đạn. Đại bác nã liên hồi, hết khẩu này tới khẩu khác, nhức 

óc, và làm cho bốn phía mù mịt những khói. 

Ở đây, trong đội pháo này, trong cái nhóm nhỏ đang bận rộn, cách biệt 

hẳn với những nhóm khác bằng cái hào này, người ta cảm thấy như có 

một tinh thần gia đình và ai nấy đều phấn khời như nhau chứ không có 

cái vẻ mặt lo âu như những đơn vị bộ binh yểm hộ. 

Mới đầu thấy Pierre bận thường phục, đội mũ trắng ở đâu bén mảng tới, 

họ cũng khó chịu. Khi đi ngang qua, họ liếc mắt ngó chàng, tỏ vẻ ngạc 

nhiên gần như hoảng hốt. Lấy cớ là lại xem cỗ pháo ở phía cuối hoạt động 

ra sao, viên chỉ huy thân hình cao lớn, mặt rỗ, chân lêu nghêu, lại gần 

Pierre và tò mò ngó chàng. 

Một sĩ quan khác, mặt tròn trĩnh hồng hào, còn vẻ con nít, mới mãn 

khóa trường Thiếu sinh quân, dừng sát hai khẩu đại bác giao phó cho 

chàng ta, cất giọng nghiêm khắc bảo Pierre: 

- Ông làm ơn đi chỗ khác cho, ở đây không được đâu. 

Bọn lính lắc đầu, vẻ bất bình. Nhưng khi họ thấy rằng anh chàng đội 

mũ trắng đó không làm gì quấy, hoặc ngồi im ở bờ chiến hào, hoặc mỉm 

cười e lệ đi đi lại lại, hễ gặp họ thì lễ phép tránh, súng nổ mà vẫn bình 

tĩnh như đi ở trên một đại lộ thì lần lần họ hết khó chịu mà thấy ngộ ngộ, 

có thiện cảm với chàng, tựa như với những con vật: chó, gà, dê, vân vân 

mà họ nuôi và dắt theo trong đơn vị. Họ mặc nhiên chấp nhận chàng liền 

và mỗi người đặt cho chàng một cái tên gọi đùa. Họ gọi chàng là «Ông 

Lớn nhà ta», đem chàng ra mà đùa bỡn thân mật với nhau. 

Một tạc đạn cày nát đất cách chỗ Pierre đứng có hai bước. Chàng vừa 

phủi đất cát bắn lên quần áo vừa cười cười đưa mắt ngó chung quanh. 

Một gã vai rộng, mặt đỏ tía, nhe hàm răng to trắng nhởn ra hỏi chàng: 

- Ông không sợ sao? Tài thật! 

Chàng hỏi lại: 

- Thế còn chú, chú có sợ không? 
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Người lính thú thực: 

- Sợ chứ... Cái thứ đó nó có chừa ai đâu. Nó mà rớt nhằm thì lòi ruột ra 

tức thì. Gã cười, nói thêm: Nhất định là phải sợ. 

Vài người khác ngừng lại ở gần Pierre, vui vẻ và thân mật. Cơ hồ như 

họ không ngờ rằng chàng cũng nói năng như mọi người và thấy vậy họ 

thích thú lắm. 

- Bọn mình, ở trong nghề, quen rồi. Nhưng còn ông, thì lạ thật. A, ông 

lớn đó bảnh chứ. 

Viên sĩ quan trẻ quát: 

- Về chỗ! 

Thấy cái lối câu nệ rởm trong khi nói năng với kẻ dưới người trên ấy, 

người ta biết rằng chàng ta mới lãnh nhiệm vụ lần này là lần đầu hay lần 

thứ nhì. 

Súng đại bác và súng trường nổ rền, vang dậy khắp chiến trường, đặc 

biệt là ở phía trái, chỗ có những cứ điểm hình mũi tên của Bagration; 

nhưng đứng ở chỗ của Pierre thì khói che lấp, gần như không thấy được gì 

cả. Với lại cái nhóm cỏn con cách biệt của đội pháo này thu hút hết sự chú 

ý của chàng rồi. Mới đầu nhìn cảnh chiến trường, nghe tiếng súng nổ, 

chàng phấn khởi, bất giác vui vẻ, nhưng bây giờ, nhất là từ khi thấy xác 

người lính bỏ trơ trên đồng cỏ, cảm giác của chàng đã khác hẳn. Ngồi trên 

bờ chiến hào, chàng chăm chú nhận xét các người ở chung quanh. 

Vào khoảng mười giờ, người ta đã khiêng ra khỏi trận pháo có đến hai 

chục người rồi; hai khẩu đại bác đã bị phá hủy, tạc đạn rớt mỗi lúc một 

gấp, những viên đạn lạc veo véo ở bên tai mỗi lúc một nhiều. Vậy mà các 

pháo thủ vẫn vui vẻ bông đùa, như chẳng có gì xảy ra cả. 

Một người thấy một tạc đạn rít lên bay tới, bảo: 

- Nó tới thăm mình kìa! 

Thấy tạc đạn rớt xuống đám bộ binh yểm hộ, một người khác cãi lại: 

- Không phải, nó đến thăm bọn «bắp chuối»1 đó. Một người thứ ba hỏi 

một dân quân vừa mới cúi rạp xuống khi nghe tạc đạn bay qua: 

- Bồ chào người quen đấy à? 

Vài người lính chạy lại chỗ ụ đất để nhìn xem cái gì xảy ra ở phía trước. 

Họ bảo: 

- Ủa, dời chiến tuyến ra xa rồi này, rút lui rồi này. 

 
1 Bộ binh. 
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Một viên hạ sĩ già la lớn: 

- Ê, bọn kia, việc mình mình lo, mặc người ta... Họ rút lui vì có nhiệm 

vụ ở phía sau. 

Rồi ông ta nắm lấy vai một người lính, thúc đầu gối vào anh ta. Mọi 

người cười rộ. 

Có tiếng ra lệnh: 

- Khẩu thứ năm. Kéo về! 

Những người kéo khẩu đó, vui vẻ cất tiếng: 

- Dô ta!... Dô ta!... Kéo cho nhịp nhàng nghe, như bọn kéo thuyền ấy. 

- Á, xuýt nữa nó làm văng cái mũ của Ông lớn nhà ta. - Gã mặt đỏ nhe 

răng trắng ra bông lơn với Pierre. Rồi anh ta giận dữ nói thêm: «Sao vô ý 

vô tứ vậy, mày?» khi thấy một tạc đạn làm gẫy một bánh xe và ống chân 

một người lính. 

Một người khác thấy các dân quân khom lưng len lén bước lại khiêng 

thương ra, cất tiếng chế nhạo: 

- Coi kìa, có khác gì bầy chồn không! 

Mấy người dân quân còn ngần ngại trước người lính gãy chan. Người ta 

quát họ: 

- Bộ không ưa cái món cháo đó sao? Bọn quạ này hết vía rồi à? 

Bọn binh sĩ nhại mấy người nông dân đó: 

- «Trèng ơi! Ghê thấy mồ!». Các cha ấy không ưa cái nghề này rồi. 

Pierre nhận thấy rằng tạc đạn rớt càng gấp thì tinh thần phấn khởi của 

mọi người lại càng tăng. Ngọn lửa âm ỉ trong lòng những chiến sĩ dũng 

cảm đó bừng lên trên cặp mắt họ mỗi lúc một thường hơn, y như những 

lằn chớp lóe trên bầu trời dông tố: cơ hồ như họ thách thức cái điều 

không sao tránh được1. 

Bây giờ đây Pierre không còn nhìn chiến trường trước mặt nữa, chẳng 

buồn xem cái gì xảy ra ở đó nữa mà chỉ chú ý tới ngọn lửa bừng bừng kia 

nó muốn hừng hực trong lòng chàng đây. 

Lúc mười giờ2 các đơn vị bộ binh đóng ở trong các bụi rậm phía trước 

trận pháo và dọc theo con sông Kamenka rút lui, vừa chạy vừa khiêng 

thương binh đặt trên súng trường làm cáng. Một viên tướng với đoàn tùy 

tùng leo lên đồi, nói mấy câu với viên đại tá, trừng trừng ngó Pierre rồi lại 

 
1 Bản Hazan: như để ứng đối với việc đương xảy ra. 
2 Theo bản Hazan: sáu giờ. Chắc sai. 
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xuống đồi, sau khi ra lệnh cho bộ binh yểm hộ đang dồn cả ở phía sau 

trận pháo phải nằm rạp cả xuống để tránh đạn. Một lát sau, có tiếng vang 

trong hàng ngũ bộ binh ở bên phải trận pháo, rồi có tiếng hô lệnh và đoàn 

bộ binh tiến lên phía trước. 

Pierre nhìn qua bên kia ụ đất. Chàng chú ý tớỉ một viên sĩ quan đi đoạn 

hậu, còn trẻ trung, mặt tái nhợt, thanh gươm chúc xuống, hoảng hốt ngó 

chung quanh. 

Đoàn bộ binh khuất vào trong đám khói, có tiếng hò reo kéo dài và 

tiếng súng trường nổ liên hồi. Vài phút sau, một đám thương binh và 

người khiêng cáng rút trở về. Tạc đạn rơi tới tấp trên trận pháo. Nhiều 

người ngã lăn ra, không ai khiêng đi. Bọn pháo thủ hoạt động hăng gấp 

đôi chung quanh các cỗ pháo. Không ai để ý tới Pierre nữa. Hai ba lần 

người ta quát1 bảo chàng tránh ra. Viên chỉ huy cau mày chạy từ khẩu 

này qua khẩu khác. Chàng sĩ quan trẻ tuổi, mặt càng đỏ bừng lên, mỗi lúc 

một thêm hăng. Binh sĩ mang đạn tới, nạp đạn, làm nhiệm vụ một cách 

can đảm, tinh thần căng thẳng. Họ đi đi lại lại, nhảy nhót như có lò so. 

Cơn dông sắp tới; mọi bộ mặt đều bừng bừng ngọn lửa mà Pierre vẫn 

chú ý nhận xét, rình nó xuất hiện. Chàng đứng bên cạnh viên chỉ huy; 

viên sĩ quan trẻ tuổi đưa tay lên vành mũ sa-cô, chạy lại gần viên chỉ 

huy: 

- Tôi trân trọng báo cáo đại tá rằng chỉ còn có tám quả tạc đạn. Có nên 

tiếp tạc bắn nữa không ạ? 

Viên đại tá cúi mình nhìn qua ụ đất, không đáp mà ra lệnh: 

- Đạn ria! 

Bỗng nhiên, viên sĩ quan trẻ hét lên một tiếng, lảo đảo rồi té phịch 

xuống như một con chim bị đạn trong khi đương bay. Mắt Pierre hoa lên, 

thấy cái gì cũng lộn xộn, tối tăm, kì dị. 

Tạc đạn nối tiếp nhau rít lên, rơi vào ụ đất, vào bọn pháo thủ vào các 

khẩu pháo. Pierre nãy giờ không nghe thấy những tiếng rít đó thì bây giờ 

lại chỉ nghe thấy những tiếng đó thôi. Ở bên phải trận pháo, binh sĩ reo 

«Ua ra» mà chàng thấy như họ bỏ chạy chứ không phải tiến lên phía 

trước. 

Một tạc đạn rớt vào bờ chiến lũy, đất tung lên phủ đầy người chàng; 

một cục tròn đen vụt qua mắt chàng và ngay lúc đó có tiếng đụng vào vật 

gì mềm. Bọn dân quân đương tiến vô trận pháo bèn quay gót. 

Viên đại tá quát: 

 
1 Bản Gallimard: nhã nhặn. 
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- Toàn đội nạp đạn ria! 

Một hạ sĩ hoảng hốt chạy tới, thì thầm cho ông ta hay rằng đã hết đạn. 

Chú ta có vẻ một người đầu bếp giữa buổi tiệc thưa với chủ rằng đã hết 

rượu. 

Viên chỉ huy mặt đỏ gay, nhễ nhại mồ hôi, mắt nảy lửa, lông mày cau 

lại, hét lớn: 

- Quân bất nhân, làm ăn như vậy đó! 

Ông ta giận dữ liếc Pierre, rồi gầm lên ra lệnh cho một người lính: 

- Chạy lại đội hậu bị, chở mấy thùng lại! 

Pierre nói: 

- Tôi đi lấy cho. 

Viên đại tá không đáp, rảo cẳng bước đi, ra lệnh: 

- Đừng bắn nữa... Hãy khoan đã! 

Người lính chạy đi lấy đạn, đụng nhằm Pierre, bảo: 

- Kia, Ông Lớn, sao lại đứng đấy. 

Rồi anh ta chạy tuốt xuống chân đồi. 

Pierre chạy theo, bước vòng qua chỗ viên sĩ quan trẻ tuổi té gục. 

Một, hai, ba tạc đạn bay véo trên đầu chàng, rơi xuống phía trước, phía 

sau và bên cạnh chàng. Khi gần tới những thùng đạn sơn màu lục, chàng 

tự hỏi: «Mình đi đâu bây giờ?» Chàng ngừng lại, không biết phải tiến tới 

nữa hay là trở lui. Bỗng một sức dội mạnh kinh khủng hất chàng về phía 

sau, chàng lăn trên đất. Ngay lúc đó một ngọn lửa lớn bao phủ chàng và 

một tiếng sấm vang dội tiếp theo là nhiều tiếng rít xé tai chàng. 

Khi tỉnh dậy, chàng thấy mình ngồi bệt, hai tay chống xuống đất. 

Thùng đạn lúc nãy ở bên cạnh chàng đã biến mất, chỉ còn lại vài tấm ván 

sơn xanh cháy xém và vài miếng giẻ rải rác trên ngọn cỏ cháy rụi. Một 

con ngựa kéo những càng xe gẫy vụn, vội phi ra xa còn một con nữa, 

cũng ngã lăn trên đất như chàng, đương hí dài thê thảm, đinh tai. 

 

CHƯƠNG XXXII 

 

Pierre sợ cuống cuồng, đứng phắt dậy, chạy về chỗ trận pháo, như 

không còn chỗ nào khác để trốn tránh tất cả những cái kinh khủng nó bao 

vây chàng. 
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Bước vào chiến hào, chàng thấy súng không nổ nữa và có những người 

lạ ở trong đó. Họ là ai? Và làm gì ở đây? Chàng không biết được, viên đại 

tá nằm sấp trên cái ụ và có vẻ như đương nhìn xuống phía dưới; một 

người lính mà chàng nhận ra được, đương vùng vẫy, giằng ra khỏi đám 

người nắm tay anh ta và la lớn: «Anh em ơi, cứu tôi với!». Có nhiều điều 

khác cũng kì dị như vậy nữa. 

Chàng chưa kịp hiểu rằng viên đại tá đã tử trận và người lính đó bị bắt 

làm tù binh thì một người lính khác đã bị lưỡi lê đâm thủng lưng, ngay 

trước mắt chàng. Chàng vừa mới đặt chân vào chiến hào thì một người 

bận quân phục màu lam, ốm nhom, vàng vọt, mồ hôi nhễ nhại, cầm 

gươm vừa hét vừa xông lại phía chàng. Để khỏi va chạm quá mạnh vì cả 

hai không trông thấy nhau, chàng bất giác dang tay ra, một tay tóm lấy 

vai, tay kia chận cổ hắn, nhìn ra thì là một sĩ quan Pháp. Viên sĩ quan, 

buông thanh gươm, cũng túm lấy cổ chàng. 

Trong vài giây họ cùng nhìn vào mặt nhau, cùng ngỡ ngàng, hoảng hốt, 

ngần ngừ. Mỗi người đều tự hỏi: «Mình là tù binh của nó hay nó là tù binh 

của mình đây?» Viên sĩ quan Pháp có vẻ ngờ rằng chính mình là tù binh vì 

bàn tay lực lưỡng của Pierre trong cơn hoảng bất giác xiết chặt cổ hắn lại, 

mỗi lúc một thêm mạnh. Hắn định nói một câu gì thì bỗng một tạc đạn rít 

lên ghê rợn ngay sát đầu họ; Pierre tưởng rằng đầu tên Pháp đã bay rồi vì 

hẳn thụt cổ xuống quá mau. Chàng cũng cúi đầu xuống và buông hắn ra. 

Chẳng còn tự hỏi ai là tù binh của ai nữa, viên sĩ quan chạy trốn về phía 

trận pháo còn Pierre thì chạy xuống chân đồi, vấp phải những xác chết và 

thương binh mà chàng có cảm giác rằng bị họ níu chân lại. Chưa xuống 

tới chân đồi thì đụng phải một tốp lính Nga đặc nghẹt vui vẻ hăng hái 

xông lên chỗ trận pháo, chen lấn nhau, vừa ngã, vừa hò hét. Đây là cuộc 

phản công mà sau này Ermolov qui công cho mình, khoe rằng nhờ ông ta 

may mắn, dũng cảm và tài giỏi mới thắng được và tung lên trên đồi từng 

vốc huân chương chữ thập Thánh Georges đầy nhóc trong túi ông ta. 

Quân Pháp mặc dầu đã chiếm được trận pháo mà phải bỏ chạy. Quân ta 

vừa reo «Ua ra!» vừa đuổi theo chúng rất xa, đến nỗi khó khăn lắm mới 

ngăn họ lại được. 

Từ trận pháo người ta áp giải một bọn tù binh về, trong số đó có một 

tướng lãnh Pháp mà sĩ quan của ta xúm xít chung quanh. Một đám 

thương binh cả Nga lẫn Pháp (Pierre nhận ra được vài mặt quen thất sắc, 

nhăn nhó vì đau đớn) khó nhọc lết đi từng bước hoặc nằm trên cáng. 

Chàng lại leo lên ngọn đồi nơi chàng đã sống hơn một giờ trong một gia 

đình nhỏ đã chấp nhận chàng, nhưng không còn thấy ai cả. Trong số rất 

nhiều người chết lạ hoắc, chàng nhận ra được vài người. Viên sĩ quan trẻ 
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vẫn còn ngồi gục đầu xuống trong một vũng máu, ở bờ cái ụ. Người pháo 

thủ mặt đỏ còn giật giật, giãy giụa nhưng người ta bỏ lại, không khiêng 

đi. 

Pierre chạy trở xuống đồi. 

Chàng tháp tùng bọn khiêng cáng từ chiến trường về, không nhất định 

là đi đâu, trong lòng suy nghĩ: «Bây giờ thì chắc là họ ghê tởm về việc 

chém giết nhau rồi mà ngừng tay lại thôi.» 

Mặt trời còn ở trên cao, che mờ sau lớp khói, và người ta thấy trong 

đám sương, chiến trường sôi lên, ở trước mặt, nhất là ở bên trái, về phía 

Semionovskoie: tiếng gầm của đại bác không giảm mà còn tăng lên dữ 

dội, như một người kiệt hơi, thu hết tàn lực để gào lên một lần nữa. 

 

CHƯƠNG XXXIII 

 

Cuôc giao tranh chính diễn ra trong một khoảng rộng hai dặm, từ 

Borodino tới những cứ điểm hình mũi tên của Bagration. Ở ngoài khu đó, 

còn hai cuộc sáp chiến nữa: một của đội kị binh Ouvarov biểu dương lực 

lượng vào giữa trưa; một của Toutchov giao phong với Poniatowski ở phía 

sau Outitza, nhưng những trận này đều lẻ tẻ, yếu ớt so với trận ở trung 

tâm chiến trường. Trận đánh thực sự diễn ra một cách rất đơn giản, chẳng 

rắc rối chút nào, trên một khoảng trống thông thống ở hai đầu, nằm ở 

ven rừng từ Borodino tới những cứ điểm hình mũi tên. 

Mỗi bên đều dùng cả trăm khẩu đại bác khai hỏa mở đầu cho trận 

đánh. Khi khói súng đã mù mịt trên chiến trường rồi, hai sư đoàn của 

Dessaix và Compans tiến về phía cứ điểm hình mũi tên, còn các trung 

đoàn của phó vương ở bên trái họ thì tiến về phía Borodino. 

Cứ điểm Chevardino, nơi Napoléon đứng, cách cứ điểm hình mũi tên 

một dặm và cách Borodino hơn hai dặm, theo đường thẳng; như vậy ông 

ta không thấy được những việc xảy ra nhất là khói súng và sương mù bao 

phủ cả chiến trường. Người ta chỉ nhìn thấy sư đoàn của Dessaix cho tới 

khi họ vô cái khe ngăn cách họ với cứ điểm mũi tên. Họ vừa mới vô khe 

thì khói súng ở cứ điểm tỏa ra dày đặc quá tới nỗi bao phủ cả dốc đồi bên 

kia khe, và sau tấm màn khói đó, chỉ thấy cái gì đen đen như một đám 

người, và thấp thoáng thấy ngọn lưỡi lê lập lòe. Nhưng đứng ở Chevardino 

thì không sao phân biệt được là quân Pháp hay quân Nga, và họ đi hay 

đứng yên. 

Mặt trời lên cao, tia nắng rực rỡ chênh chếch chiếu vào mặt Napoléon, 

ông ta đưa tay lên che mắt, nhìn các cứ điểm hình mũi tên. Khói súng lan 
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ra phía trước, đôi khi làm cho người ta có cảm tưởng rằng quân đội di 

động. Thỉnh thoảng có tiếng quát tháo chen vào tiếng súng nhưng không 

biết được xảy ra cái gì. 

Napoléon đứng trên đồi, nhìn qua ống nhòm, thị giới thu hẹp, nên chỉ 

thấy khói súng và lính tráng, lúc thì lính Pháp, lúc thì lính Nga, nhưng bỏ 

ống nhòm xuống, nhìn lại bằng mắt thường thì lại không nhận ra được 

lính tráng đó ở chỗ nào nữa. 

Ông ta xuống đồi, đi bách bộ, thỉnh thoảng ngừng lại lắng tai nghe 

súng nổ và liếc mắt ngó chiến trường. Nhưng ở chân đồi hay ở trên đỉnh 

đồi mà vài viên tướng của ông còn ở lại, ngay cả ở những cứ điểm hình 

mũi tên mà quân Pháp, quân Nga thay phiên nhau chiếm, kẻ sống, kẻ 

chết, kẻ bị thương, hoảng sợ, điên cuồng, người ta cũng không hiểu được 

những việc đương xảy ra. Suốt mấy giờ, trong khi đại bác và súng trường 

nổ liên hồi, bộ binh và kị binh Pháp Nga kế tiếp nhau xuất hiện ở đó; họ 

bắn, họ ngã gục xô đẩy nhau mà chẳng biết phải đối phó với nhau cách 

nào, rồi hò hét, bỏ chạy. 

Bọn sĩ quan phụ tá được phái đi, tới tấp trở về báo cáo cho Napoléon 

nghe; các sĩ quan hầu của các vị thống chế cũng vậy; nhưng báo cáo của 

họ đều sai hết. Trong lúc hăng say chiến đấu, không ai có thể biết đúng 

được cái gì đã xảy ra vào một giây phút nào đó; với lại nhiều sĩ quan 

trong bọn đó đã không tới được tại chỗ và chỉ lặp lại những lời của người 

khác. Lại thêm, trong khi họ phi ngựa hai ba dặm đường về chỗ Napoléon 

đứng thì tình hình đã thay đổi rồi mà tin tức họ đem về đã hóa sai. 

Vì vậy mà một sĩ quan phụ tá của phó vương về báo rằng đã chiếm 

được Borodino và chiếc cầu trên sông Kolotcha, hỏi có nên ra lệnh cho 

quân đội qua sông không, Napoléon bảo cứ dàn quân ở bên kia sông và 

đợi đó. Nhưng khi lệnh đó ban ra, sớm hơn nữa chứ, ngay từ khi sĩ quan 

phụ tá đó mới rời Borodino thì quân Nga đã chiếm lại được và đốt chiếc 

cầu trong trận giao chiến mà Pierre được mục kích lúc trận đánh mới bắt 

đầu. 

Một sĩ quan phụ tá khác sợ tái xanh mặt, phi như bay từ cứ điểm hình 

mũi tên về báo cho Napoléon hay rằng cuộc tấn công đã bị đánh bật, 

Compans bị thương mà Davout thì tử trận. Nhưng trong khi đó, một đơn 

vị khác đã chiếm lại công sự, mà Davout chỉ bị trầy da xoàng. Căn cứ vào 

những tin tức sai đó, Napoléon ra mệnh lệnh, nhưng mệnh lệnh của ông 

hoặc là đã được người khác thực hiện từ trước rồi hoặc là không thể thực 

hiện được và không hề được thực hiện. 

Các thống chế và tướng ở gần chiến trường hơn nhưng cũng như 

Napoléon không tham dự trận đánh, họa hoằn mới cưỡi ngựa xẹt vô thăm 
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một chút, đã tự ý ra lệnh phải bắn vào đâu, kị binh và bộ binh phải di 

chuyển lại chỗ nào. Nhưng lệnh của họ cũng như lệnh của Napoléon, được 

thực hiện ít lắm vì hầu hết là trái với việc đương xảy ra. Quân lính tuân 

lệnh tiến tới trước, bị đạn ria bắn vào như mưa, phải chạy tháo thân; bọn 

nào được lệnh phải đứng y chỗ cũ thì đột nhiên thấy quân Nga xuất hiện, 

thế là hoặc phải thụt lùi, hoặc phải xông tới; còn kị binh thì chẳng đợi 

mệnh lệnh cũng truy kích đám quân Nga bỏ chạy. Có trường hợp hai 

trung đoàn kị binh vượt khe Semionovskoie vừa mới leo lên sườn đồi bên 

kia đã phải quay ngựa chạy trối chết trở về. Lại có trường hợp những 

trung đoàn bộ binh đâm bổ vào những nơi mà không ai phái họ tới. Chính 

những sĩ quan ở trong hàng ngũ đã tự ý quyết định lúc nào nên nã đại bác 

và nã vào đâu, lúc nào nên cho bộ binh tấn công hoặc sai kị binh truy kích 

địch, chứ không hỏi ý kiến Ney, hoặc Davout, hoặc Murat, nói chi tới 

Napoléon. Họ không sợ bị khiển trách là tự chuyên vì trong trận đánh ai 

cũng nghĩ tới việc bảo vệ cái gì quí nhất của mình, tức sinh mạng, mà 

muốn bảo vệ nó thì có khi phải bỏ chạy, có lúc phải tiến lên; và những 

con người ở dưới lằn đạn đó hành động tùy theo xúc động của từng phút. 

Sự thực thì tiến lên hay lùi về như vậy không làm cho tình hình của quân 

đội cải thiện hoặc thay đổi được gì. Những cuộc tấn công, xung phong đó 

chỉ gây những thiệt hại không đáng kể so với những thiệt hại do tạc đạn 

và đạn súng trường bay tới tấp vào trận địa gây ra làm cho biết bao người 

chết, bị thương, cụt tay cụt chân. Khi quân lính vừa thoát ra khỏi tầm đạn 

là những viên chỉ huy của họ đứng ở phía sau, bèn tập hợp họ lại, tái lập 

kỉ luật để đẩy họ trở lại vòng lửa đạn, và khi vào đấy lòng sợ chết của họ 

lại làm cho họ quên kỉ luật mà hành động theo bản năng mù quáng của 

đám đông. 

 

CHƯƠNG XXXIV 

 

Các tướng của Napoléon: Davout, Ney, Murat, đều ở gần hỏa tuyến, đôi 

khi vô hỏa tuyến nữa và đưa vào đó nhiều đoản quân có kỉ luật. Nhưng 

trái hẳn với điều luôn luôn xảy ra trong các trận trước, lần này đợi hoài 

mà không có tin quân Nga bỏ chạy, mà những đám quân rất chỉnh tề kia, 

từ «ngoài đó» trở về hoảng hốt, rối loạn cả hàng ngũ. Người ta tập hợp họ 

lại, nhưng số quân giảm đi trông thấy. Khoảng giữa trưa, Murat phái một 

sĩ quan phụ tá tới xin Napoléon tăng viện. 

Ngồi ở dưới chân đồi, Napoléon đương uống rượu «punch» thì viên sĩ 

quan phụ tá của Murat tới tâu rằng nếu Bệ hạ cho thêm một sư đoàn nữa 

thì quân Nga thế nào cũng bị đè bẹp. 
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Napoléon nghiêm khắc hỏi lại: 

- Xin tăng viện à? 

Cơ hồ như ông ta không hiểu viên sĩ quan đẹp trai, trẻ trung, tóc đen 

và dài, uốn quăn theo kiểu của Murat đó muốn nói gì. Ông ta nghĩ thầm: 

«Xin tăng viện! Họ nắm trong tay nửa số quân đội để tấn công vào một 

cánh quân yếu đuối lại không có công sự của địch mà còn xin tăng viện là 

nghĩa làm sao!» Rồi ông ta nghiêm khắc, bảo: 

- Nói với quốc vương Naples rằng chưa tới giữa trưa và ta chưa thấy rõ 

tình hình trên bàn cờ của ta, nghe. Thôi, đi! 

Viên sĩ quan đẹp trai tóc quăn dài, bàn tay như dính vào vành mũ, thở 

dài não nuột rồi lại phi trở về chỗ người ta đương chém giết nhau. 

Napoléon đứng dậy, kêu Caulaincourt và Berthier tới, nói chuyện với họ 

về những việc không liên quan gì tới trận đánh. 

Ông ta mới bắt đầu cao hứng đàm thoại, thì bỗng mắt của Berthier 

hướng về một viên tướng đương cùng với bọn tùy tùng phi như bay lại 

chân đồi. Viên tướng đó là Belliard. Ông này từ lưng con ngựa đẫm mồ hôi 

nhảy phắt xuống đất, bước vội lại gần Napoleon, lớn tiếng và bạo dạn 

trình bày rằng cần phải tăng viện. Ông ta lấy danh dự thề rằng nếu có 

thêm một sư đoàn nữa thì quân Nga thế nào cũng thua. 

Napoléon nhún vai, làm thinh, tiếp tục đi đi lại lại. Belliard nói rất hăng 

với đoàn tướng tùy tùng đương bao quanh ông. 

Napoléon trở lại gần ông ta, bảo: 

- Belliard, ông nóng nảy quá. Trong lúc hăng chiến đấu, người ta dễ 

lầm lẫn lắm. Ông đi quan sát tình hình đi rồi trở về cho ta hay... 

Belliard chưa mất hút thì từ một điểm khác trên chiến trường lại có một 

sứ giả khác phi tới. 

Napoléon có cái giọng gắt của một người bực mình vì gặp hết trở ngại 

này tới trở ngại khác. 

- Sao! Cái gì thế? 

Viên sĩ quan phụ tá mới mở miệng: 

- Tâu Bệ hạ, Công tước... 

thì Napoléon đã giận dữ ngắt lời: 

- Xin tăng viện? 

Viên sĩ quan cúi đầu tỏ ý nhận là phải và bắt đầu báo cáo. Napoléon 

quay đi, bước vài bước, ngừng lại, trở lui và gọi Berthier, hai tay hơi dang 
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ra, bảo: 

- Nhất định là phải tăng viện cho họ rồi... Sao, ông nghĩ nên phái sư 

đoàn nào cho cái con ngỗng con mà ta đã làm cho thành phượng hoàng, 

đó? 

(Câu «ngỗng con thành phượng hoàng” là sau này ông mới nói) 

Berthier thuộc lòng tất cả các sư đoàn, đáp: 

- Tâu Bệ hạ, phái sư đoàn Clarapède. 

Napoléon gật đầu. 

Viên sĩ quan phụ tá phi về phía sư đoàn Clarapède. Vài phút sau, đoàn 

vệ binh trẻ tuổi ở phía sau đồi bắt đầu di chuyển. Napoléon lặng thinh ngó 

về phía ấy, rồi bỗng bảo Berthier: 

- Không, ta không thể phái Clarapède được. Phái sư đoàn Friant đi. 

Phái Friant thì cũng chẳng có lợi gì đặc biệt hơn là phái Clarapède mà 

thay đổi như vậy chỉ thêm mất thì giờ, nhưng lệnh vẫn được thi hành 

đúng. Napoléon không thấy rằng đối với quân đội của ông, ông đóng vai 

trò một y sĩ mà càng ra toa chỉ càng thêm hại, vai trò đó ở người khác thì 

ông nhận định và phê phán tài lắm. 

Sư đoàn Friant như các sư đoàn khác, biến vào trong đám khói của 

chiến trường. Từ khắp phía, các sĩ quan phụ tá vẫn tiếp tục phi tới, và như 

dặn dò nhau trước hay sao mà càng tâu lên mỗi một điều y như nhau. 

Viên nào thì cũng xin tăng viện, cũng bảo rằng quân Nga giữ vững trận 

địa, nã súng khủng khiếp làm cho quân Pháp tan rã. 

Napoléon ngồi trên chiếc ghế xếp, vẻ tư lự. 

Ông De Beausset, nhà ham du lịch, từ sáng chưa ăn gì, lại gần hoàng 

thượng cung kính đề nghị bệ hạ dùng bữa sáng: 

- Hạ thần mong rằng có thể ngay từ bây giờ dâng Bệ hạ lời mừng thắng 

trận... 

Napoléon lắc đầu. Đoán rằng hoàng thượng của mình lắc đầu là không 

tin rằng thắng trận chứ không phải không ăn sáng, De Beausset cả gan 

dùng một giọng vừa bông đùa vừa cung kính tâu rằng ở đời không có gì 

ngăn cản người ta ăn sáng khi có thể ăn được. 

Napoléon hầm hầm, quay phắt đi: 

- Thôi... đi. 

Một nụ cười vừa ngao ngán ân hận, vừa thất vọng lại vừa ngưỡng mộ 

nở trên mặt De Beausset, ông ta rón rén đi lảng lại gần các tướng khác. 
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Napoléon có cái cảm giác tức tối của một con bạc luôn luôn ăn, tin ở cái 

hên của mình, dốc hết túi vào canh bạc, rồi thình lình càm thấy rằng mình 

càng tính kỹ thì càng thua chắc. 

Quân đội vẫn là quân đội cũ, tướng tá vẫn là tướng tá xưa, trước chuẩn 

bị ra sao bây giờ cũng vậy, mệnh lệnh tác chiến không thay đổi, lời kêu 

gọi sĩ tốt vẫn gọn mà mạnh. Chính ông ta cũng không có gì khác trước, 

ông ta biết rõ vậy lắm. Ông ta còn nghĩ bụng mình giàu kinh nghiệm hơn, 

tài khéo hơn trước nữa, mà quân địch thì vẫn là quân địch ở Austerlitz, ở 

Friedland. Vậy thì tại sao, như có bùa phép gì mà cánh tay ghê gớm của 

ông vung lên rồi buông thõng xuống một cách bất lực? 

Tất cả các chiến thuật của ông trước kia bao giờ cũng thành công là 

thế: tập trung hỏa lực vào một điểm, dùng quân hậu bị để phá vỡ trận 

tuyến, đưa bọn thiết binh, tức đoàn kị binh, ra xung phong; tất cả những 

chiến thuật đó, bây giờ đem ra dùng hết rồi mà sao không thu được thắng 

lợi; mà từ mọi phía, cứ dồn về những tin tức như nhau: tướng tử trân hay 

bị thương, cần tăng viện gấp, quân đội hỗn loạn, không thể đánh bại quân 

Nga được. 

Trước kia chỉ cần ban bố vài ba mệnh lệnh, nói ra vài ba câu là đã thấy 

các thống chế và các sĩ quan phụ tá hớn hở phi về báo tin thắng trận, thu 

được vô số chiến lợi phẩm: trọn những đội tù binh, từng bó quân kì và 

quốc huy hình phượng hoàng của địch, rồi đại bác, thùng đạn - mà Murat 

chỉ có việc xin phép cho kị binh xông ra vét hết các đoàn xe tải; ở Lodi, ở 

Marengo, ở Arcole, ở Iéna, ở Austerlitz, ở Wagram, vân vân đều dễ dàng 

như vậy cả. Bây giờ thì quân đội của ông đã gặp cái gì ghê gớm đây? 

Mặc dầu có tin đã chiếm được các cứ điểm hình mũi tên, Napoléon thấy 

rõ rằng chiến sự diễn ra khác hẳn trong những trận trước. Ông ta thấy rõ 

rằng những người ở chung quanh ông có kinh nghiệm về chiến tranh cũng 

có cảm giác như ông. Người nào cũng có vẻ mặt rầu rầu và cũng tránh 

không nhìn nhau. Chỉ duy có ông De Beausset là có thể không hiểu được 

sự nghiêm trọng của tình thế. Napoléon, do kinh nghiệm lâu năm, biết dư 

rằng sau tám giờ cố gắng tấn công mà vẫn chưa thắng lợi thì đáng ngại 

lắm, gần như là một sự thất bại, và trong cái thế thăng bằng cực kì bấp 

bênh này, chỉ xảy ra một sự ngẫu nhiên rất nhỏ là đủ cho ông và quân đội 

ông bị tiêu diệt. 

Khi ông ta hồi tưởng lại tất cả cái chiến dịch kì cục này, suốt hai tháng 

không thắng được một trận, không cướp được một lá cờ, một khẩu pháo, 

không bắt được một đoàn quân; khi ông nhìn những bộ mặt thầm lo lắng 

đó, nghe những lời báo cáo đó về sự chống cự kiên quyết của quân Nga 

thì ông ta tưởng như đương ở trong cơn ác mộng; và tất cả những sự rủi 
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ro có thể làm cho ông bị tiêu diệt hiện ra trong óc ông: quân Nga có thể 

tấn công vào tả dực, chọc thủng trung tâm quân Pháp, một tạc đạn bay 

lạc có thể làm tiêu mạng ông. Tất cả những cái đó có thể xảy ra được 

lắm. Trong các trận trước ông ta chỉ nghĩ đến những điều may mắn; trong 

trận này ông đâm ra chờ đợi rất nhiều sự rủi ro. Phải, y như một cơn ác 

mộng: thấy một quân gian phi muốn hại mình, mình giơ tay lên hết sức 

nện nó một cú chí tử, tin chắc rằng thế nào nó cũng ngã gục, nhưng bỗng 

cảm thấy tay mình rơi thõng xuống, bất lực, lủng lẳng như một mảnh giẻ 

rách và mình kinh hoảng biết không sao tránh được khỏi chết. 

Cái tin rằng quân Nga tấn công vào tả dực đã làm cho Napoléon hết 

hồn như vậy. Ông ta ngồi bẹp trên cái ghế xếp, hai tay ôm đầu, khuỷu 

tay chống lên đầu gối. Berthier tiến lại gần, đề nghị đi quan sát hậu tuyến 

để nhận định cho đúng tình hình. 

Napoléon đáp: 

- Cái gì? Ông nói gì? ...Ừ, bảo nó dắt ngựa lại cho ta. 

Ông ta nhảy lên yên, tiến về phía Semionovskoie. 

Trong đám khói súng đang tan lần, trên suốt quãng đường ông đi qua, 

người và ngựa nằm ngổn ngang trong những vũng máu, chỗ thì lẻ loi, chỗ 

thì chất thành đống. Chưa bao giờ Napoléon và các tướng của ông ta thấy 

một cảnh rùng rợn như vậy, thấy trên một khu đất nhỏ hẹp như vậy mà 

có nhiều xác chết như vậy. Súng đại bác nổ không ngừng suốt mười tiếng 

đồng hồ rồi, nhức cả tai, làm cho cảnh tượng càng thêm một ý nghĩa đặc 

biệt, như âm nhạc trong một hoạt cảnh. 

Lên tới cao điểm Semionovskoie, nhìn qua làn khói, ông ta thấy từng 

hàng quân bận những quân phục màu coi lạ mắt. Đó là quân Nga. 

Quân Nga đứng thành hàng dầy đặc sau làng và ngọn đồi. Súng của họ 

khạc ra liên tiếp làm cho chiến tuyến của họ mịt mù những khói. Không 

còn là một cuộc giao tranh nữa, mà là một cuộc tàn sát nó cứ tiếp diễn 

chẳng có lợi gì cho cả quân Nga lẫn quân Pháp. Napoléon ngừng ngựa và 

đăm chiêu trở lại như hồi Berthier tới đề nghị ông ăn sáng. Ông ta không 

có cách nào ngăn được cuộc giết chóc đang xảy ra trước mắt ông, chung 

quanh ông, mà ông cho rằng chính mình đã điều khiển, chịu trách nhiệm, 

và vì thất bại mà lần này là lần đầu tiên ông thấy nó vô ích, khủng khiếp 

quá. 

Một viên tướng theo sau đề nghị với ông tung đội cận vệ lão thành vào 

trận đánh. Ney và Berthier đưa mắt nhìn nhau và mỉm cười khinh bỉ, cho 

đề nghị đó là ngu xuẩn. 

Napoléon cúi đầu, im lặng một lát rồi mới nói: 
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- Ở tám trăm dặm1 xa nước Pháp, ta không để cho Cận vệ của ta bị tiêu 

diệt đâu. 

Ông ta quay ngựa trở về Chevardino. 

 

CHƯƠNG XXXV 

 

Koutouzov, mái đầu bạc phơ cúi xuống, thân hình nặng nề vẫn ngồi bẹp 

trên chiếc ghế dài phủ một tấm thảm ở chỗ mà Pierre thấy ông hồi ban 

sáng. Ông không ban một mệnh lệnh nào, chỉ tán thành hay bác bỏ 

những đề nghị người ta trình ông thôi. 

Ông ta đáp: «Ừ, ừ, làm như vậy đi»; nếu là người thân cận ở chung 

quanh thì ông ta bảo: «Ừ, ừ, đi coi đi anh», hoặc: “Không, không cần, hãy 

đợi một chút đã». Ông ta nghe các người tới báo cáo, có ai xin mệnh lệnh 

thì cũng ra lệnh, nhưng coi bộ ông không chú ý tới ý nghĩa lời lẽ bằng tới 

vẻ mặt và giọng nói của họ. Do kinh nghiệm lâu năm về chiến tranh và do 

sự minh trí của tuổi tác, ông biết rằng một mình nguời nào đó không thể 

nào điều khiển cả trăm ngàn người khác đương vật lộn với cái chết được; 

ông biết rằng thắng hay bại không tùy thuộc mệnh lệnh của viên tổng tư 

lệnh, cũng không tùy thuộc vị trí các đội quân, không tùy thuộc số đại bác 

và số người chết, mà tùy cái sức mạnh vô hình mà người ta gọi là cái tinh 

thần của chiến sĩ, vì vậy ông rán theo dõi tinh thần đó và rán điều khiển 

nó nếu có thể được. Trên khuôn mặt ông hiện lên cái vẻ chăm chú mà 

bình tĩnh, một vẻ tập trung, gắng gượng lắm mới thắng được sự mệt mỏi 

của một thể xác già nua, suy nhược. 

Hồi mười một giờ trưa, người ta lại báo tin rằng: các cứ điểm hình mũi 

tên bị quân Pháp chiếm, đã lấy lại được, nhưng công tước Bagration đã bị 

thương. Ông ta kêu lên một tiếng và lắc đầu. 

- Anh đi kiếm công tước Pierre Ivanovitch và hỏi cặn kẽ xem tình hình 

ra sao. 

Rồi ông quay lại nói với thân vương De Wurtemberg đứng ở phía sau: 

- Điện hạ, xin ngài nhận chỉ huy quân đoàn thứ nhì cho nhé? 

Thân vương vừa mới đi khỏi, chưa tới Semionovskoie thì viên sĩ quan 

phụ tá trở về báo cáo rằng thân vương xin tăng cường. 

Koutouzov cau mày, tức thì phái Dokhtourov chỉ huy quân đoàn thứ 

nhì; còn thân vương thì ông bảo rằng, suy nghĩ lại, trong giờ phút nghiêm 

 
1 Dặm Pháp. 
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trọng này, cần có ông ta ở bên cạnh nên xin mời ông ta trở về. 

Khi có người báo tin Murat đã bị bắt làm tù binh, bộ tham mưu của ông 

chúc mừng ông, ông mỉm cười: 

- Sao mà vội quá vậy, các ông? Trận này mà thắng và Murat bị bắt làm 

tù binh thì cũng chẳng có gì là phi thường. Nhưng nên đợi đã, đừng mừng 

vội. 

Tuy nhiên, ông cũng phái một sĩ quan phụ tá đi loan báo tin đó trong 

khắp các đơn vị. 

Khi Stcherbinine từ tả dực phi tới cho hay quân Pháp đã chiếm cứ được 

điểm hình mũi tên và làng Seminiovskoie, nhìn mặt ông ta và nghe các 

tiếng động trên chiến trường, Koutouzov đoán rằng tình hình không tốt 

đẹp. Ông đứng dậy như để hết cóng chân, khoác tay Stcherbinine, kéo lại 

một chỗ nghe lời báo cáo. Rồi ông ra lệnh cho Ermolov: 

- Anh đi đi, đi coi xem có thể làm gì được không. 

Koutouzov ở tại Gorki này, tức là ở trung tâm của vị trí Nga. Mấy lần 

quân Pháp tấn công tả dực đều bị đẩy lui cả. Ở trung tâm, quân Pháp 

chưa vượt được làng Borodino. Ở tả dực, kị binh của Ouvarov đã đánh cho 

địch phải bỏ chạy. 

Khoảng ba giờ chiều, quân Pháp ngưng tấn công. Koutouzov thấy 

những người ở chiến trường về cũng như những người của chung quanh 

ông đều có vẻ kích thích đến cực độ. Ông thỏa mãn vì kết quả đã hơn 

điều ông mong mỏi. Nhưng ông già đó đã kiệt lực. Đầu ông gục xuống 

ngực, có lúc ông ngủ gật. Người ta dọn bữa mời ông dùng. 

Trong khi ông đương ăn thì Wolzogen bỗng xuất hiện. Wolzogen là viên 

sĩ quan phụ tá ngự tiền, chính người khi đi qua trước mặt công tước André 

đã bảo rằng chiến tranh cần phải lan rộng, người mà Bagration ghét cay 

ghét đắng. Wolzogen được Barclay phái lại báo cáo về tình hình tả dực. 

Thấy dòng thương binh cuồn cuộn đổ về mà hậu quân rối loạn cả, con 

người cơ mưu1 là Barclay de Tolly đã cân nhắc lợi hại và đã kết luận rằng 

trận đã thua, và phái kẻ thân cận lại báo tin cho vị tổng tư lệnh. 

Vừa trệu trạo nhai miếng gà quay, Koutouzov nheo nheo cặp mắt vui 

vẻ ngó Wolzogen. 

Wolzogen uể oải bước lại, khẽ đưa tay lên vành mũ chào, nụ cười khinh 

khỉnh trên môi. Điệu bộ ông ta ra vẻ coi thường Điện hạ, cơ hồ như muốn 

cho mọi người thấy rằng bọn người Nga có muốn sùng bái lão già hủ lậu2 

này thì mặc tình, chứ còn một quân nhân tài cán như ta thì biết cái giá trị 
 

1 Bản Gallimard và Bibliothèque mondiale: đắn đo. 
2 Bản Hazan: vô dụng. 
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của lão ra sao rồi. Cái lão khọm kia an nhiên tự tại nhỉ.1 (Bọn Đức nói với 

nhau vẫn gọi Koutouzov như vậy). Wolzogen vừa nghĩ bụng như vậy vừa 

liếc mắt nghiêm khắc nhìn các đĩa thức ăn của Koutouzov, rồi bắt đầu 

trình bày với «lão khọm» về tình hình tả dực, lặp lại những lời của Barclay 

và kể những điều chính ông ta trông thấy, nhận định được. 

- Tất cả những cứ điểm của trận địa chúng ta đều lọt vào tay địch rồi, 

và vì thiếu quân chúng ta không đẩy lui được chúng. 

Koutouzov ngừng nhai và đăm đăm ngó Wolzogen như không hiểu ông 

ta nói gì. Thấy «lão khọm» xúc động, Wolzogen mỉm cười bảo: 

- Tôi nghĩ không có quyền được giấu Điện hạ những điều tôi đã thấy. 

Quân đội hoàn toàn tan rã... 

Koutouzov đứng phắt dậy, cau mày tiến tới trước mặt Wolzogen, bàn 

tay run rẩy đưa lên hăm dọa, giận muốn nghẹt thở, quát: 

- Ông thấy vậy ư? Thấy vậy ư? Với tôi mà ông dám nói như vậy à?... 

Ông không biết một chút gì cả. Ông về nói hộ với tướng Barclay rằng tin 

tức của ông ta sai bét, và tôi, với tư cách Tổng tư lệnh tôi biết rõ hơn ông 

ấy thực sự trận đánh diễn tiến ra sao. 

Wolzogen muốn cãi lại, nhưng Koutouzov nghiêm nghị ngắt lời: 

- Địch đã bị đẩy lui ở tả dực và bị đánh bại ở hữu dực. Nếu ông trông 

lầm thì thưa ông, ông không được phép nói bậy về những điều ông không 

biết. Xin ông trở về với tướng Barclay và truyền đạt cho ông ta rằng ngày 

mai tôi quyết tâm tấn công địch. 

Mọi người đều im lặng, chỉ còn nghe hơi thở hổn hển của viên lão 

tướng. 

- Chúng đã bị đẩy lui ở mọi phía, và tôi xin cảm tạ Thượng Đế và các 

chiến sĩ dũng cảm của chúng ta. Địch đã bại trận và ngày mai chúng ta sẽ 

đuổi chúng ra khỏi đất nước thiêng liêng của Nga. 

Koutouzov vừa nói vừa làm dấu thánh giá; nước mắt rưng rưng ông ta 

nấc lên. 

Wolzogen nhún vai, bĩu môi, lặng thinh bước đi, ngạc nhiên về thói tự 

mãn của lão khọm này. 1 

Koutouzov trỏ một người lực lưỡng đẹp trai tóc đen đương lên đồi và 

bảo: 

- Vị anh hùng của tôi đây rồi. 

Người đó là tướng Raievski đã đứng suốt ngày ở tại yếu điểm của trận 

 
1 Nguyên văn là tiếng Đức. 
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Borodino, ông ta cho hay rằng quân của ta vẫn giữ vững vị trí và quân 

Pháp không dám tấn công nữa. 

Nghe xong, Koutouzov hỏi ông ta bằng tiếng Pháp: 

- Vậy ông không nghĩ như người khác rằng chúng ta bắt buộc phải rút 

lui sao? 

- Thưa điện hạ, trái lại, trong khi bất phân thắng phụ thì kẻ nào kiên 

quyết nhất là kẻ ấy thắng, và ý kiến của tôi... 

Koutouzov gọi viên sĩ quan phụ tá: 

- Kaïssarov! Anh ngồi xuống đây và thảo nhật lệnh cho ngày mai. Còn 

anh - ông nói với một sĩ quan phụ tá khác - thì đi khắp các hàng quân báo 

rằng ngày mai chúng ta sẽ tấn công. 

Trong khi Koutouzov nói chuyện với Raïevski thì Wolzogen do Barclay 

phái trở lại báo cáo rằng Barclay muốn có bản văn xác nhận mệnh lệnh 

của vị Tổng tư lệnh. 

Koutouzov không thèm nhìn Wolzogen, sai thảo mệnh lệnh đó mà viên 

cựu Tổng chỉ huy đòi cho kỳ được để có gì thì trút hết trách nhiệm. 

Và nhờ cái liên hệ vô hình, bí mật nó duy trì trong khắp quân đội một 

tâm trạng chung, cái tâm trạng mà người ta gọi là tinh thần của quân đội 

và là động lực chủ yếu của chiến tranh, mà những lời nói của Koutouzov 

và mệnh lệnh bảo hôm sau tấn công được loan truyền ngay trong khắp 

các hàng quân. 

Dĩ nhiên, khi truyền tới những cái khoen chót của sợi dây xích đó thì 

những lời của ông có sai lạc đi. Trong những câu chuyện mà người ta 

truyền cho nhau, không còn lời nào giống với những lời ông đã nói nữa, 

nhưng ý nghĩa của những lời đó thì vẫn đúng vì nó xuất phát từ những 

tình cảm trong đáy lòng của viên tổng tư lệnh cũng như của mỗi người 

Nga, chứ không phải từ những mưu tính rắc rối nào cả. 

Khi hay tin rằng hôm sau chúng ta sẽ tấn công, như vậy là điều mình 

mong đã được bộ chỉ huy tối cao thừa nhận, thì những con người mệt 

mỏi, do dự đó bình tâm trở lại và phấn chấn lên. 

 

CHƯƠNG XXXVI 

 

Trung đoàn của công tước André thuộc đạo quân hậu bị, mãi đến hai 

giờ chiều vẫn ở không sau làng Seminiovskoïe dưới hoả lực mạnh mẽ của 

địch. Giờ đó, trung đoàn đã mất hai trăm người, được lệnh tiến quân qua 
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một cánh đóng kiều mạch xéo nát, lại cái khoảng trống từ làng tới trận 

pháo ở trên đồi. Chính tại nơi đó đã có hằng ngàn người ngã gục, nhất là 

lúc hai giờ mấy trăm đại bác của địch nhắm cả vào mà nã. 

Không rời khỏi vị trí mà cũng không nổ một phát súng, trung đoàn đã 

hao ở đây mất một phần ba quân số. Ở phía trước nhất là ở bên phải, đại 

bác gầm lên giữa một đám khói dày, mịt mù, bí mật, và pháo đạn, tạc 

đạn không ngớt bay tới với những tiếng rít hoặc ngắn hoặc dài. Đôi khi 

như để họ được nghỉ ngơi, trong mười lăm phút, bao nhiêu đạn đều bay 

vụt qua đầu không trúng đích; nhưng cũng đôi khi chỉ trong một phút đã 

có nhiều người bị đạn và phải khiêng thương binh và xác chết đi không 

ngớt. 

Cứ mỗi tạc đạn rớt xuống là cái hy vọng sống sót của họ lại giảm đi. 

Trung đoàn dàn ra thành tiểu đoàn cách nhau ba trăm bước;  mặc dầu 

vậy mọi người đều chung một tâm trạng im lặng, trầm uất như nhau. Lâu 

lâu họ mới nói với nhau vài lời, nhưng hễ đạn rớt xuống là họ ngưng liền 

và có tiếng hô: «Đem cáng lại!» Do lệnh của các viên chỉ huy, quân lính 

thường ngồi xuống đất. Có kẻ lột mũ sa-cô, tẳn mẳn tháo sợi dây thắt rồi 

lại xỏ vô; có kẻ lấy đất thó khô bóp vụn trong lòng bàn tay để chùi lưỡi lê; 

có kẻ vuốt lại quai súng và cài lại dây nịt: có kẻ lại cẩn thận tháo những 

sợi vải dùng làm xà cạp rồi quấn lại theo cách khác và lặng lẽ xỏ chân lại 

vào giày. Vài người lựa những viên cuội ở trong đồng xếp thành những cái 

nhà bé tí, hoặc lấy rơm tết thành bím. Hết thảy đều có vẻ mải miết với 

những công việc đó. 

Khi trong hàng ngũ có người chết hay bị thương và bọn khiêng cáng 

chạy lại, khi quân ta rút lui, hoặc khi nhìn qua lớp khói thấy từng đám 

quân địch dày đặc thì mọi người đều thản nhiên. Trái lại, hễ pháo binh 

hay kị binh của ta tiến lên, hoặc bộ binh của ta bắt đầu di chuyển thì khắp 

phía có tiếng hò reo khuyến khích. Nhưng xét chung thì họ chú ý nhất tới 

những chuyện phụ thuộc không liên quan gì tới cuộc chiến. Cơ hồ như 

tinh thần họ đã quá mệt mỏi, thích được nghỉ ngơi, nghĩ tới những chuyện 

bình thường trong đời sống hằng ngày. Một đội pháo đi ngang qua mặt 

họ. Một con ngựa kéo chiếc xe chở đạn vướng chân vào chiếc dây kéo. 

«Kìa, con ngựa kìa! Gỡ chân cho nó, nó té bây giờ... Bộ đui sao mà không 

thấy!» Trong khắp trung đội, toàn là những lời hò hét đại loại như vậy. 

Một lần khác, mọi người đều chú ý vào một con chó con màu nâu nhạt, 

đuôi vểnh, không biết từ đâu mò ra, lăng xăng chạy nhảy trước hàng 

quân, rồi bỗng một tạc đạn rớt bên cạnh, nó hoảng hồn kêu ăng ẳng, cụp 

đuôi chạy biến mất. Cả trung đoàn rười rộ lên. Nhưng những dịp giải trí 

như vậy rất ngắn ngủi, và bọn họ đã phải chịu đói ngồi không như vậy 

trên tám giờ đồng hồ rồi, lòng luôn luôn hồi hộp không biết chết lúc nào; 
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và những khuôn mặt tái mét cau có của họ, mỗi lúc càng tái mét và cau 

có thêm lên. 

Công tước André mặt cũng tái mét và cau có, cúi đầu, chắp tay sau 

lưng, đi đi lại lại dọc theo đồng cỏ ở bên một cánh đồng kiều mạch. Chàng 

chẳng có việc gì để làm, chẳng có lệnh gì để ban. Mọi việc cứ tự tiến 

hành. Người ta đưa xác chết ra phía sau, khiêng thương binh đi rồi hàng 

ngũ lại gom lại. Nếu có những kẻ tính bỏ trốn thì rồi cũng quay trở lại. Mới 

đầu chàng nghĩ có bổn phận cổ vũ lòng dũng cảm của binh lính, và đi đi 

lại lại giữa các hàng quân để làm gương cho họ, nhưng chàng thấy ngay 

rằng công việc đó vô ích. Tất cả sức mạnh tinh thần của chàng cũng như 

của mỗi người lính đều bất giác chuyên chú vào điều này là rán đừng thấy 

tình cảnh khủng khiếp chung của mọi người. Vậy chàng đi đi lại lại trong 

bãi cỏ, lết chân, giẫm cỏ, ngắm nghía lớp bụi phủ trên đôi ủng. Có khi 

chàng xoạc cẳng bước, cố đặt chân đúng vào những vết chân bọn người 

cắt cỏ để lại; có lúc chàng đếm bước xem phải đi mấy lần từ luống đất 

chia ranh này tới luống kia thì được một dặm; hoặc chàng bứt những cây 

ngải mọc ở bờ ruộng, vò vò trong bàn tay ngửi cái mùi hắc hắc của nó. 

Những ý nghĩ làm cho chàng thắc mắc hôm trước bây giờ đã biến đâu 

hết. Chàng chẳng suy nghĩ gì cả. Tai chàng đã mệt mỏi lắng nghe các 

tiếng động cũng vẫn vậy, không thay đổi: tiếng tạc đạn gầm lên khi phát 

ra rồi tới gần thì veo véo, thỉnh thoảng chàng ngó vẻ mặt quá quen thuộc 

của binh sĩ - những người ở trong tiểu đoàn một - và chờ đợi. «Lại một 

quả nữa... Lại nã vào phía chúng mình đây!» Chàng nghĩ thầm như vậy 

khi nghe một tiếng rít lên thê thảm từ vùng có khói phát ra. «Một... hai... 

quả này chắc là nhắm vào bọn mình đây...» Chàng ngừng lại, nhìn trong 

hàng ngũ. «Không, nó bay ra xa... coi chừng quả sau...» Rồi chàng lại 

tiếp tục đi đi lại lại, xoạc cẳng để mười sáu bước tới bờ bên kia được. Bỗng 

có tiếng rít rồi có tiếng rớt! Cách chàng năm bước, một tạc đạn cắm 

xuống đất khô, làm cho đất tung lên ở bốn phía. Bất giác chàng thấy ớn 

lạnh ở xương sống. Chàng quay lại nhìn binh lính: chắc nhiều người trúng 

đạn; ở tiểu đoàn hai, họ xúm xít lại. 

Chàng la lớn viên sĩ quan hầu: 

- Ông đừng cho họ tụ lại như vậy. 

Viên sĩ quan hầu thi hành lệnh rồi lại gần công tước André. Từ phía bên 

kia, một viên tiểu đoàn trưởng phi ngựa tới. Một binh sĩ hoảng hốt la lớn: 

- Coi chừng! 

Như một con chim nhỏ vừa ríu rít, vừa sà xuống mặt đất, một tạc đạn 

nhẹ nhàng rớt cách André hai bước và sát viên tiểu đoàn trưởng. Đầu tiên 

là con ngựa, không kịp suy nghĩ gì cả, hí lên, lồng lên, chạy loăng quăng, 
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xuýt làm cho viên tiểu đoàn trưởng té. Nỗi sợ của nó truyền qua mọi 

người. 

Viên sĩ quan hầu nằm rạp xuống đất, hét lớn: 

- Nằm xuống. 

Công tước André đứng yên, do dự. Quả tạc đạt vẫn còn bốc khói, quay 

tít như một con quay ở giữa chàng và viên sĩ quan, bên cạnh một bụi ngải 

ở đường ranh ngăn cách đồng ruộng và bãi cỏ. 

Chàng nhìn đám cỏ, bụi ngải, tia khói phát từ quả tạc đạn đen đang 

quay, vẻ hơi ngạc nhiên mà như thèm thuồng. Chàng nghĩ bụng: «Chết 

thật ư? Mình không thể chết, không muốn chết, mình yêu đời, yêu đám cỏ 

đó, yêu dải đất này, yêu không khí mà mình hít...» Vừa nghĩ vậy chàng 

vừa nhớ rằng quân sĩ nhìn mình: chàng bảo viên sĩ quan hầu: 

- Ông sĩ quan, ông không xấu hổ ư? Cái gì... 

Chàng không kịp nói hết câu. Tiếng nổ vang lên, tiếp theo có tiếng rung 

chuyển, tách tách như kính bể, rồi mùi thuốc súng khét nghẹt. Công tước 

André nhào qua một bên đưa một cánh tay lên trời rồi té sấp. 

Vài sĩ quan chạy lại. Từ sườn bên phải của chàng, máu chảy ra thành 

một vũng lớn trên đám cỏ. 

Dân quân mà người ta kêu tới, cầm cáng đứng ở phía sau các sĩ quan. 

Công tước André nằm sấp, mặt vùi trong cỏ, thở dốc một cách khó nhọc. 

- Còn đợi gì nữa? Lại đây. 

Mấy người nông dân nhấc vai và chân chàng lên; thấy chàng đau đớn 

rên rỉ, họ nhìn nhau rồi lại đặt chàng xuống đất. 

Có tiếng quát: 

- Khiêng lên, đặt lên cáng. 

Họ lại xách vai chàng, đặt lên cáng. 

Các sĩ quan cùng nói: 

- Trời ơi, Trời ơi! Có thể như vậy được ư?... Nhằm bụng! Chết thôi... 

Trời ơi! 

Viên sĩ quan hầu bảo: 

- Nó sẹt qua tai tôi. 

Bọn nông dân đặt cáng lên vai rồi vội vàng khiêng về trạm cứu thương 

theo một đường mòn do vết chân họ vạch ra. 

Chiếc cáng xóc quá vì họ bước không đều, một sĩ quan bèn nắm vai giữ 
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họ lại: 

- Ê, đi cho đều, bọn quê mùa này! 

Người đi đầu bảo: 

- Bước theo tao này, nghe không, Fedor? 

Người đi sau sóng bước theo, vui vẻ đáp: 

- Được rồi. 

Timokhine chạy lại, nhìn vào chiếc cáng, giọng run run: 

- Đại nhân! Công tước! 

Công tước André, nằm lọt sâu trong cái cáng cao, từ từ mở mắt ngó 

người gọi tên mình rồi lại nhắm lại. 

* 

Dân quân khiêng công tước André vào khu rừng trong đó để xe vận tải 

và trạm cứu thương. Trạm gồm ba cái lều hé mở dựng trong một khu 

rừng phong. Xe và ngựa đều ở dưới bóng cây. Ngựa đương ăn kiều mạch 

đựng trong bị, chim sẻ sà ở chung quanh mổ những hột vãi. Quạ đánh hơi 

thấy máu, liệng từ ngọn phong này qua ngọn phong khảc, cất tiếng kêu 

thèm thuồng. Thương binh bận đủ các kiểu quân phục bê bết máu, ngồi, 

nằm hay đứng ở chung quanh lều, trên một khoảng rộng độ hai mẫu. Bọn 

khiêng cáng vẻ mặt rầu rầu đứng ở bên cạnh tò mò ngó; các sĩ quan giữ 

trật tự rán đuổi họ đi, nhưng họ vẫn đứng dựa vào cáng đăm đăm ngó 

cảnh thê thảm ở trước mặt như rán tìm hiểu ý nghĩa cái nông nỗi đó. Từ 

trong lều vang ra những tiếng kêu thất thanh, man rợ xen với những 

tiếng rên rỉ thương tâm. Thỉnh thoảng y tá ở trong lều chạy ra đi lấy nước 

và trỏ những thương binh tới lượt được khiêng vào. Những người này rên 

rỉ, khóc lóc, la hét, chửi rủa, đòi rượu vốt-ca. Vài kẻ mê sảng. Vì là trung 

đoàn trưởng, công tước André được khiêng ngang qua dãy thương binh 

chưa băng bó, tới sát một trong ba cái lều; người ta hạ cáng xuống đợi 

lệnh. Chàng mở mắt ra, một hồi lâu mà không hiểu cái gì xảy ra chung 

quanh. Rồi bỗng chàng nhớ lại hết; từ bãi cỏ, bụi ngải, cánh đồng kiều 

mạch, tới quả cầu đen nó quay tít, tới lòng đột nhiên thiết tha ham sống 

của mình. Một hạ sĩ đẹp trai, tóc đen, giọng nói oang oang làm mọi người 

chú ý, đương đứng tựa vào một nhánh cây, cách chàng hai bước. Anh ta 

bị đạn ở đầu và chân. 

Thương binh và bọn khiêng cáng xúm xít lại chăm chú nghe anh ta nói: 

- Quân ta xông vào đánh bật chúng, chúng bỏ hết cả để chạy thục 

mạng! Tóm cổ được cả vua của chúng nữa! - Mắt anh ta nảy lửa, kiêu 

hãnh ngó chung quanh - Các bồ à, phải chi mà quân hậu bị tới kịp thì 
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chúng đã bỏ mạng hết rồi. Tớ nói không sai đâu... 

Cũng như mọi người chung quanh, công tước André đưa cặp mắt long 

lanh nhìn anh ta mà thấy được một niềm an ủi. Chàng nghĩ bụng: «Bây 

giờ thì còn cần gì nữa». Ở thế giới bên kia có cái gì? Và ở cõi này đã xảy 

ra những gì? Tại sao mình lại đau lòng khi rời cuộc đời này? Vậy ra trong 

cuộc đời mình có cái gì mà trước kia mình không hiểu, ngay bây giờ cũng 

vẫn không hiểu?» 

 

CHƯƠNG XXXVII 

 

Một bác sĩ từ trong lều bước ra, ngón cái và ngón út nhón một điếu xì 

gà để cho nó khỏi dơ, vì hai bàn tay nhỏ nhắn và chiếc bờ-lu của ông đều 

bê bết những máu. Ông ta ngửng đầu lên, đưa mắt nhìn chung quanh, ở 

trên cao, khỏi đầu các thương binh. Chắc là ông muốn nghỉ ngơi một chút. 

Sau khi quay qua bên trái, bên phải, ông thở dài rồi nhìn xuống mặt đất. 

Một y tá trỏ công tước André, ông ta đáp: 

- Ừ, ngay bây giờ đây. 

rồi bảo khiêng công tước vô lều. 

Có tiếng xì xầm trong nhóm thương binh đương ngồi đợi. Một người 

bảo: 

- Thì ra ở thế giới bên kia cũng có chỗ riêng cho các «ông lớn» nhỉ! 

Người ta đặt công tước André lên một cái bàn trống mà một y tá mới 

chùi rửa. Chàng không phân biệt được rõ trong lều có những gì, khắp phía 

có tiếng rên rỉ thê thảm mà chàng thấy đau buốt ở sườn, bụng và lưng 

thành thử không chú ý được. Mọi sự trước mắt chàng nhòa lẫn với nhau 

gây cho chàng một ấn tượng duy nhất là cái lều thấp lè tè này đầy thịt 

người trần truồng và máu me, cũng như mấy tuần trước, trong buổi trưa 

nóng nực tháng tám đó, bọn lính lúc nhúc đầy nghẹt cái ao nước dơ trên 

con đường Smolensk. Phải, cũng là thứ thịt đỡ đạn đó mà hồi đó chàng 

ghê tởm, cơ hồ như nó báo trước cái cảnh xảy ra hôm nay đây. 

Người ta để mặc chàng nằm yên một lát và vô tình chàng thấy được 

những gì xảy ra ở hai bàn kia. 

Một người Tác-ta ngồi trên cái bàn kế bàn của chàng, coi bộ quân phục 

bỏ ở bên cạnh, chàng đoán anh ta là một lính cô-dác. Bốn người lính đang 

ghì anh ta, để cho một viên bác sĩ đeo kính rạch cái lưng rám nắng và lực 

lưỡng của anh ta. 
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Anh ta kêu rống lên: 

- Ối! Ối! 

Rồi đột nhiên anh ta ngừng cái mặt rám nắng, mũi tẹt, gò má cao, 

nghiến hàm răng trắng nhởn, vừa vùng vẫy vừa hét lên một tiếng dài lanh 

lảnh. 

Trên cái bàn thứ ba, người ta xúm xít chung quanh một người nằm 

ngửa cao lớn, đẫy đà, đầu hất ra phía sau; từ hình dáng, vẻ mặt tới màu 

mái tóc quăn, André đều thấy như quen quen. Mấy người y tá gắng sức đè 

lên ngực người đó mà ghì cho chặt. Người đó khóc nấc lên, nghẹt thở. Hai 

bác sĩ, một ông tái mét và run run lặng lẽ lúi húi làm cái gì ở cái chân bên 

kia đầy những máu của người đó. 

Người ta lấy chiếc áo khoác phủ lên anh chàng Tác-ta. Xong việc rồi, 

viên bác sĩ đeo kính vừa chùi tay vừa lại gần André, nhìn vào mặt chàng 

rồi bỗng quay đi, gắt với bọn y tá: 

- Cởi quần áo ông ta ra chứ còn đợi gì nữa? 

Một y tá xắn tay áo vội vàng cởi nút áo rồi lột quần áo cho chàng, 

chàng nhớ lại những ngày xa xăm hồi thơ ấu. Viên bác sĩ cúi xuống nhìn 

vết thương, rờ nắn rồi thở dài, ra dấu cho một người nào đó. André thấy 

đau ghê gớm ở bụng rồi ngất đi. Khi chàng tỉnh lại thì những mảnh xương 

gẫy ở háng đã được lấy ra, các miếng thịt đã được cắt bỏ và vết thương 

đã được băng bó. Người ta vẫy nước lên mặt chàng. Chàng vừa mở mắt 

thì viên bác sĩ liền cúi xuống, lặng lẽ hôn lên miệng chàng rồi vội vã bỏ đi 

nơi khác. 

Cơn đau qua rồi, chàng thấy một cảm giác thư thái mà đã lâu chàng 

không được biết. Những lúc vui sướng nhất trong đời chàng, nhất là hồi 

thơ ấu, khi người ta cởi quần áo cho chàng, đặt chàng vào chiếc giường 

xinh xinh, đầu vùi trong chiếc gối, chàng sung sướng nghe chị vú ru ngủ, 

những lúc đó hiện rõ trong óc chàng như đương xảy ra chứ không phải 

chuyện cũ nữa. 

Các bác sĩ vẫn còn mải săn sóc người bị thương mà André thấy hình 

dáng quen quen, vực người đó dậy, rán an ủi anh ta. 

Anh ta khóc nấc lên, rên rỉ như không chịu nổi cơn đau: 

- Đưa cho tôi coi. Ối! ối! ối! 

Nghe tiếng rên đó, André mủi lòng muốn khóc. Phải chăng vì chàng 

phải chết một cách không vinh quang? vì chàng tiếc đời? hay vì những hồi 

ức hồi thơ ấu làm cho chàng xúc động? hay là chàng đau khổ vì người 

khác đau khổ, vì anh chàng đó rên rĩ thê thảm quá đỗi? Dù sao thì chàng 
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cũng cho trào ra những giọt lệ êm đềm như con nít, gần như những giọt 

lệ vui mừng. 

Người ta chìa cho người bị thương thấy cái cẳng của anh ta bị cưa, máu 

đã đông lại, còn dính trong chiếc ủng. 

Anh ta khóc rống như một chị đàn bà: 

- Ôi! ôôôi! 

Viên y sĩ đứng né ra và André nhìn được mặt người đó. 

- Trời ơi! Cái gì thế này? Tại sao hắn lại ở đây? 

Chàng nhận ra được cái con người đau khổ, khóc nức nở, kiệt sức, mới 

bị cưa chân đó chính là Anatole Kouraguine. Người ta vực Anatole dậy, kề 

miệng hắn một li nước, nhưng cặp môi sưng vù và run run không chúm 

vào miệng li được. Hắn khóc nghe mà đứt ruột. Công tước André vẫn chưa 

hiếu rõ cái gì xảy ra, tự nhủ: «Phải, chính hắn, chính con người đó đã 

ràng buộc với mình một cách thâm thiết và đau đớn. Mà những dây gì đó 

đã ràng buộc hắn với tuổi thơ của mình, với đời mình đấy nhỉ?» Chàng tự 

hỏi vậy mà không đáp được. Rồi bỗng một hồi kí mới mẻ từ cái thế giới 

trẻ thơ, trong trẻo và yêu đương của chàng bỗng hiện lên. Chàng thấy lại 

Natacha lần đầu tiên chàng gặp nàng trong buổi khiêu vũ năm 1810, cổ 

và cánh tay mảnh dẻ, vẻ mặt hoảng hốt, sung sướng, sẵn sàng hớn hở. 

Thế là lòng thương yêu, trìu mến nàng lại bừng lên trong lòng chàng, sôi 

nổi, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Bây giờ chàng mới nhớ lại mối liên hệ giữa 

chàng và con người kia đương quay cặp mắt sưng húp đầy lệ nhìn về phía 

chàng. Chàng nhớ lại hết và trong lòng sung sướng của chàng tràn ngập 

một niềm trắc ẩn, âu yếm tha thiết đối với hắn. 

Không nén được nữa, nước mắt chàng trào ra, thương hại cho mọi 

người, cho chính chàng, cho những lầm lạc của họ và của mình. 

«Phải, tình thương, tình yêu đối với đồng loại,với những người yêu ta; 

tình yêu đổi với những người ghét ta, với kẻ thù của ta; phải, cái tình yêu 

đó mà Chúa đã đem thuyết giáo trên trái đất này, mà cô Maria đã dạy cho 

mình mà mình không hiểu, chính cái tình đó nó làm cho ta luyến tiếc đời 

sống; nếu mình còn được sống thì mình chỉ giữ lại cái tình đó thôi1. Nhưng 

hỡi ơi! bây giờ thì trễ quá. 

 

CHƯƠNG XXXVIII 

 

 
1 Bản Bibliothèque mondiale dịch hơi khác hai bản kia: nếu trước kia mình 

đã thực là sống thì đã chỉ giữ lại tình đó thôi. 
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Cảnh rùng rợn của chiến trường ngổn ngang xác chết và kẻ hấp hối, lại 

thêm đầu óc choáng váng, tin báo rằng hai chục viên tướng của mình 

hoặc tử trận hoặc bị thương nặng, sự tự nhận rằng cánh tay của mình bấy 

lâu vô địch nay đã hóa ra bất lực, tất cả những cái đó đã có một tác động 

bất ngờ tới tâm trạng Napoléon. Bình thường ông ta thích đi coi các người 

tử trận và thương binh để trui lại1 sức mạnh tinh thần của mình (ông ta 

nghĩ vậy); nhưng hôm nay cảnh rùng rợn đã thắng cái sức mạnh tinh thần 

mà ông cho rằng đã tạo nên tài đức cùng sự nghiệp vĩ đại của mình. Ông 

vội vã trở về cứ điểm Chevardino, ngồi trên chiếc ghế xếp, mặt vàng võ 

và sưng húp, mắt lờ đờ, mũi đỏ, giọng khàn, đầu cúi xuống, bất giác lắng 

tai nghe tiếng súng nổ. Ông lo lắng, bứt rứt chờ lúc kết thúc của trận 

đánh mà ông tưởng mình đã tham dự, nhưng muốn ngăn lại mà không 

được. 

Trong một lát, một tình nhân đạo bẩm sinh đã lấn cái ảo ảnh về cuộc 

đời mà từ bao lâu nay ông vẫn phụng sự. Ông tưởng tượng chính mình 

chịu những nỗi đau khổ, chết chóc mà ông thấy trên chiến trường. Thấy 

đầu mình nặng nề, ngực mình nghẹt thở, ông nhớ ra rằng mình cũng có 

thể đau khổ và chết như những người khác. Phút đó, ông không còn ham 

chiếm Moscou nữa, cũng không ham thắng trận, chẳng màng vinh quang 

nữa: vinh quang làm cái gì kìa! Bây giờ ông chỉ ước ao mỗi một điều là sự 

nghỉ ngơi, sự bình tĩnh, sự tự do. 

Nhưng khi ông ngừng lại ở trên cao điểm Semionovskoie, viên chỉ huy 

pháo binh đã đề nghị đặt thêm vài đội pháo ở đấy để tăng cường hỏa lực 

mà nã vào những quân đội Nga tập trung trước Kniazkovo. Ông ta đồng ý 

và ra lệnh báo cáo kết quả cho hay. Vì vậy mà một sĩ quan phụ tá tới tâu 

rằng theo lệnh của ông, hai trăm khẩu đại bác nã vào quân Nga nhưng 

quân Nga vẫn không núng. Viên sĩ quan đó bảo: 

- Hỏa lực của ta quét sạch từng hàng quân mà họ vẫn chống cự. 

Napoléon nói, giọng khản đặc: 

- Chúng còn muốn ăn đạn thêm!... 

Viên sĩ quan nghe không rõ: 

- Tâu Bệ hạ? 

Napoléon lặp lại, giọng vẫn khản như trước: 

- Chúng còn muốn ăn đạn thêm. Ông ta cau mày: Thì bồi thêm cho 

chúng. 

Chẳng có lệnh của ông thì ý muốn của ông cũng được thực hiện và sở 

 
1 Bản Hazan: để thử lại. 
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dĩ ông ban lệnh chỉ vì ông cho rằng người ta đợi lệnh của ông để thi hành. 

Thế là ông lại quay trở về cái thế giới ảo ảnh vinh quang của ông. Cũng 

như một con ngựa quay một bánh xe tưởng rằng nó làm công việc đó cho 

nó, ông ta cũng ngoan ngoãn đóng cái vai trò tàn nhẫn, đau khổ, vô nhân 

đạo mà số mạng đã định trước cho ông. 

Không phải chỉ trong giờ ấy ngày đó mà trí óc và lương tâm của con 

người ấy - con người chịu trách nhiệm hơn ai hết về những biến cổ xảy ra 

ở thời đại đó - mới bị mờ ám mà thôi đâu; mãi tới khi chết ông ta vẫn 

không hiểu được cái thiện, cái mỹ, cái chân; hành động của ông trái 

ngược hẳn với cái thiện, cái chân, cách biệt hẳn với những cái gì là nhân 

tình, nên ông không thể thấy được ý nghĩa của những cái đó.1 Ông ta 

không thể chối bỏ những chiến công được nửa thế giới ca ngợi của mình; 

vì vậy ông phải từ bỏ cái chân, cái thiện, chối bỏ tất cả cái gì là nhân tình. 

Không phải chỉ ngày hôm đó, trong khi đi coi chiến trường ngổn ngang 

xác chết và thân hình què quặt (do ý chí của ông, ông nghĩ vậy), ông nhìn 

qua rồi tính phỏng tỉ số người chết, rồi tự gạt mình mà thấy có lí do để 

mừng rằng cứ mỗi tử thi Pháp thì có tới năm tử thi Nga; không phải chỉ 

hôm đó ông ta mới tuyên bố trong một bức thư gởi về Paris rằng «Chiến 

trường hùng tráng lạ» vì trên năm vạn binh sĩ đã phơi thây. Ngay cả khi ở 

đảo Thánh Hélène, trong cảnh tĩnh mịch cô liêu, ông muốn dùng thì giờ 

rảnh rang để thuật lại những việc vĩ đại mình đã làm, ông còn viết như 

sau: 

«Chiến tranh với Nga đáng là chiến tranh được lòng người nhất của thời 

hiện đại: nó là chiến tranh của lương tri, của những quyền lợi chân chính, 

chiến tranh để mưu sự nghỉ ngơi và sự an toàn cho mọi người; nó hoàn 

toàn có tính cách hòa bình và bảo thủ. 

«Nó là chiến tranh vì đại nghĩa để chấm dứt những sự ngẫu nhiên mà 

mở đầu cho sự an toàn. Một chân trời mới, nhiều công tác mới sắp diễn 

ra, tạo hạnh phúc và an lạc cho mọi người. Hệ thống châu Âu đã có cơ sở, 

chỉ còn vấn đề tổ chức nữa thôi. 

«Thỏa mãn về những điểm quan trọng đó, và đâu đâu cũng yên lòng, 

hồi đó đáng lý tôi cũng đã có Đại hội của tôi và cuộc Liên minh thần thánh 

của tôi rồi. Những ý đó, người ta đã đánh cắp của tôi. Trong cuộc hội họp 

các vị đế vương đó, chúng tôi sẽ bàn đến quyền lợi của chúng tôi như 

người trong gia đình rồi báo cáo với quốc dân như người thư kí báo cáo 

với ông chủ. 

«Như vậy chẳng bao lâu châu Âu sẽ thực sự thành một dân tộc duy 

 
1 Bản Gallimard: Không thể thấy đúng được cái tai hại của nó (tức của hành 

động ông). 
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nhất và bất kỳ ai cũng có thể đi du lịch khắp nơi được, tới đâu cũng thấy 

mình ở trong Tổ quốc chung. Tôi sẽ yêu cầu cho được tự do giao thông 

trên mọi con sông, hải phận cũng là của chung và những đạo quân lớn lao 

thường trực sẽ giảm đi, chỉ còn là những đội cận vệ của các quốc vương 

thôi. 

«Khi trở về Pháp, trong lòng tổ quốc vĩ đại, hùng cường, tráng lệ, thái 

bình, vinh quang, tôi sẽ tuyên bố rằng biên giới của ta từ nay bất di bất 

dịch; về sau có chiến tranh nào nữa thì chỉ là để tự vệ; mọi sự mở mang 

bờ cõi nào mới nữa sẽ là phản dân tộc. Tôi sẽ cho con tôi cùng trị vì đế 

quốc, thời kì chuyên chính của tôi chấm dứt và triều đại lập hiến của con 

tôi bắt đầu... 

“Paris sẽ là kinh đô thế giới và các dân tộc sẽ ước ao được như người 

Pháp... 

«Rồi trong thời tập sự vương nghiệp của con tôi, trong những lúc rảnh 

rang và tuổi già của tôi, tôi sẽ cùng với hoàng hậu, như một cặp vợ chồng 

nông dân thực sự, cưỡi những con ngựa của chúng tôi, đủng đỉnh đi coi 

khắp các miền hẻo lánh của đế quốc, thu thập những lời khiếu nại, sửa lại 

những lầm lẫn, tới đâu cũng xây dựng lâu dài, phân phát ân huệ». 

Cái con người mà do tiền định phải đóng cái vai trò thảm hại là làm tên 

đao phủ của các dân tộc đó còn muốn tự thuyết phục rằng mục đích của 

mình là tạo hạnh phúc cho các dân tộc, rằng mình có thể điều khiển vận 

mạng hằng triệu người và độc đoán tạo hạnh phúc cho họ! 

Ở đoạn sau, về chiến tranh với Nga ông ta còn viết: 

«Trong số 400.000 người qua sông Vistule, một nửa là người Áo, Phổ, 

Saxe, Ba Lan, Bavière, Wurtemberg, Mecklembourg, Y Pha Nho, Ý, 

Naples. Đạo quân hoàng gia đúng ra một phần ba là gồm người Hòa Lan, 

Bỉ, Genève, Toscane, La Mã, cư dân của quân khu 32, Brême, Hambourg 

vân vân, không có tới 140.000 người nói tiếng Pháp. Cuộc viễn chinh Nga 

làm tổn thất không đầy 50.000 người cho nước Pháp hiện thời; đạo quân 

Nga khi rút lui từ Vilna tới Moscou, mấy lần giao chiến, đã tổn thất gấp 

bốn đạo quân Pháp: thành Moscou cháy đã làm cho 100.000 người Nga 

chết rét chết đói trong rừng; sau cùng trong cuộc tiến quân từ Moscou tới 

sông Oder, quân Nga cũng bị tổn thất vì thời tiết: tới Wilna chỉ còn 50.000 

người, tới Kalisch, còn không đầy 18.000 người». 

Vậy ông ta tưởng rằng chiến tranh xảy ra do ý muốn của mình và ông 

thản nhiên trước sự rùng rợn của biến cố. Ông hoàn toàn lãnh trách 

nhiệm và đầu óc tối tăm của ông tìm cách biện hộ cho mình rằng trong số 

mấy trăm ngàn người bị hy sinh đó, người Pháp ít hơn người Hesse hoặc 
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người Bavière.1 

 

CHƯƠNG XXXIX 

 

Mấy chục ngàn người trong đủ các tư thế, đủ các kiểu quân phục nằm 

ngổn ngang trên những đồng cỏ và đồng ruộng thuộc quyền sở hữu của 

dòng họ Davidov và các nông dân của hoàng gia, những cánh đồng mà 

mấy thế kỉ nay dân các làng Borodino, Gorki, Chevardino và Seminiovski 

đã gặt hái, chăn dắt gia súc. Ở các trạm cứu thương, cỏ và đất đều đẫm 

máu trên một khoảng rộng tới một mẫu. Từng đám lính bị thương hoặc 

còn lành lặn hoảng hốt dồn về Mojaisk hoặc Valouievo. Những đám khác 

mệt mỏi và đói lử vẫn theo lệnh của các viên chỉ huy mà tiến lên. Sau 

cùng có những đám cứ đứng yên một chỗ mà tiếp tục bắn. 

Chiến trường mới mấy giờ trước vui tươi đẹp đẽ làm sao dưới làn khói 

và trong ánh nắng ban mai lấp lánh trên các ngọn lưỡi lê, thì bây giờ đã 

phủ một lớp sương mù ẩm thấp và phảng phất cái mùi hăng hắc, kì dị của 

diêm sinh và máu. Mây đã đùn lại, những hạt mưa nhỏ rẩy lên các xác 

chết, các thương binh và các người hoảng sợ, kiệt lực, mất tin tưởng, như 

muốn nhủ họ: «Thôi đi, thôi đi, các người. Tội nghiệp, ngưng lại đi... Suy 

nghĩ lại đi... Các người làm cái trò gì đó?» 

Binh sĩ của cả hai bên, mệt lử, đói lả bắt đầu tự hỏi có nên tiếp tục 

chém giết nhau nữa không; mặt người nào cũng lộ vẻ do dự và nhiều 

người nghĩ bụng: «Tại sao, vì ai mà ta phải giết người hoặc để cho người 

giết đây? Chúng bay có muốn giết thì cứ giết, muốn làm gì thì làm, còn 

ta, ta ngán quá rồi!» Tới chiều thì ý nghĩ đó đã phát sinh2 trong lòng mỗi 

người. Họ ghê tởm về việc họ làm và lúc nào họ cũng có thể sẵn sàng bỏ 

mặc tất cả mà trốn đi, bất kì là đi đâu. 

Mặc dầu tới cuối trận đánh, các binh sĩ đều thấy hành động của mình là 

ghê tởm và sẽ vui mừng nếu được ngưng lại, mặc dầu vậy vẫn có một sức 

mạnh huyền bí, không sao hiểu nổi, tiếp tục bắt họ hành động3. Bọn pháo 

thủ, ba phần bây giờ còn một, mình đẫm mồ hôi, lem luốc máu, thuốc 

súng và đất cát, kiệt lực và lảo đảo, vẫn tiếp tục mang đạn đến, nạp đạn, 

nhắm đích, châm ngòi mau lẹ và tàn nhẫn như trước4, nghĩa là tiếp tục 

thực hiện cái việc khủng khiếp nó xảy ra không do ý muốn của con người 

mà do ý muốn của Đấng ngự trị con người và vũ trụ. 

 
1 Hesse và Bavière là tên những miền ở Đức. 
2 Bản Hazan: chín mùi. 
3 Bản Hazan: chế ngự họ. 
4 Bản Hazan: đạn vẫn bay từ cả hai phía để banh thây đối phương. 
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Ai nhìn thấy hậu quân rối loạn của đạo quân Nga tất cũng nghĩ rằng 

quân Pháp chỉ gắng thêm một chút thôi sẽ diệt được quân Nga; mà ai 

nhìn thấy hậu quân của đạo quân Pháp tất cũng bảo rằng quân Nga chỉ 

gắng thêm một chút thôi là quân Pháp sẽ tiêu. Nhưng cả hai bên Nga và 

Pháp đều không cố gắng thêm một chút mà ngọn lửa của cuộc chiến đấu 

tắt lần. 

Quân Nga không cố gắng vì không phải họ tấn công quân Pháp. Mới 

đầu họ chỉ nhắm cản đường quân Pháp tiến vào Moscou và họ tiếp tục giữ 

vị trí của họ cho tới phút chót. Với lại, dù họ có mục đính đánh đuổi quân 

Pháp chăng nữa thì họ cũng không thể gắng sức thêm một chút nữa được 

vì lúc đó tất cả các trung đoàn đều tan rã, không có một bộ phận nào 

không bị tổn thất nặng, và chỉ rán giữ nguyên được vị trí mà họ cũng đã 

mất tới MỘT NỬA quân số rồi. 

Quân Pháp được cổ vũ vì dĩ vãng mười lăm năm chiến thắng, lại tin ở 

tài bách chiến bách thắng của Napoléon, vững tâm rằng làm chủ được 

một phần chiến trường và mới chỉ tổn thất một phần tư quân số, mà hai 

vạn Cận vệ vẫn còn nguyên vẹn, có thể gắng sức thêm một cách dễ dàng. 

Và đáng lý họ phải gắng sức thêm vì họ đã tấn công quân Nga để hòng 

đánh bật quân Nga ra khỏi vị trí, không còn cản đường họ tiến vô Moscou 

nữa, có vậy mới đạt được mục đích mà những sự tổn thất của họ mới 

không đến nỗi hóa ra vô ích. Nhưng quân Pháp đã không cố gắng. Vài sử 

gia cho rằng nếu Napoléon tung đạo Cận vệ lão luyện, nguyên vẹn của 

ông vô trận đánh thì ông ta đã thắng rồi. Giả thiết đó chẳng khác gì giả 

thiết rằng mùa thu đột nhiên thành mùa xuân thì cảnh vật sẽ ra sao. 

Không thể có chuyện đó được. Napoléon không tung đạo Cận vệ ra không 

phải vì ông ta không muốn mà vì ông ta không thể làm như thế được. Các 

tướng tá, sĩ quan, binh sĩ đều biết rằng tinh thần quân đội không cho 

phép làm như thế. 

Không phải chỉ có một mình Napoléon là thấy rằng cánh tay ghê gớm 

của ông ta bỗng buông thõng xuống, rụng rời; mà tất cả các tướng lãnh 

của Pháp, sau những kinh nghiệm trong các trận trước, (các trận mà sức 

tấn công chỉ bằng một phần mười lần này cũng đủ làm cho địch bỏ chạy), 

bây giờ đây, trăm người như một, đều hoảng sợ trước một đối thủ đã hao 

NỬA số quân mà vẫn dữ dằn, đáng sợ như lúc mới khai trận. Sức mạnh 

tinh thần của quân Pháp đã kiệt rồi. Quân Nga thắng ở Borodino không 

phải vì đã chiếm được đất hoặc đoạt được những mảnh vải cột trên những 

cái gậy mà người ta gọi là quân kì; họ thắng vì đã làm cho địch phải nhận 

rằng tinh thần của địch kém họ và địch đã tốn công vô ích. 

Như một con thú lồng lộn lên vì một vết thương trí mạng trong khi đang 

chạy, quân Pháp cảm thấy mình đi vào chỗ chết, nhưng không thể ngừng 
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lại được; mà quân Nga lực lượng chỉ bằng nửa của Pháp cũng không thể 

chịu thua được. 

Do cái đà sẵn có, quân Pháp còn có thể tiến vô được Moscou, nhưng vô 

đó rồi, nhất định là họ phải ngã gục vì vết thương trí mạng ở Borodino nó 

làm cho họ kiệt máu, mà quân Nga chẳng cần hi sinh gì thêm nữa. Trận 

Borodino có những hậu quả trực tiếp sau đây: Napoléon thình lình bỏ 

Mọscou, rút lui theo con đường cũ Smolensk, đạo quân năm chục vạn của 

ông ta bị tiêu diệt, đế chế Napoléon của Pháp cáo chung. Lần đầu tiên, ở 

Borodino, cánh tay một kẻ địch mà sức mạnh tinh thần cao hơn đã đập 

cho đế chế đó một đòn nặng. 
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PHẦN THỨ BA 

 

CHƯƠNG I 

 

Trí tuệ con người không sao quan niệm nổi tính cách liên tục tuyệt đối 

của chuyển động; bất kỳ chuyển động nào cũng phải cắt nó ra một cách 

võ đoán thành đơn vị để xét rồi mới thấy được những qui luật của chuyển 

động đó. Nhưng đồng thời chính vì cái lối võ đoán phân chia một chuyển 

động liên tục thành nhiều đơn vị rời rạc đó mà sinh ra đa số những lầm 

lẫn. 

Ai cũng biết cái lối «ngụy biện» của người xưa để thuyết phục rằng 

Achille1 không bao giờ đuổi kịp được con rùa mặc dầu đi nhanh gấp mười 

nó. Khi Achille đã vượt cái khoảng cách giữa ông ta và con rùa thì con rùa 

đã tiến tới trước được một phần mười khoảng cách đó. Trong khi Achille 

vượt phần mười này thì con rùa lại tiến thêm được một phần trăm, cứ như 

vậy cho tới vô cùng. Người xưa cho bài toán đó là không sao giải được. Sở 

dĩ đưa tới kết luận vô lí đó (Achille không bao giờ đuổi kịp được con rùa) 

chỉ vì người ta chấp nhận một cách võ đoán những đơn vị rời rạc chứ sự 

thật thì chuyển động của Achille và của con rùa đều liên tục. 

Nếu ta phân chia chuyển động thành những đơn vị càng ngày càng nhỏ 

thì ta chỉ tiến được tới gần chỗ giải quyết thôi chứ không khi nào đạt tới 

nó được. Chỉ khi nào thừa nhận một lượng vô cùng nhỏ và một cấp-số- 

tiến2 tới một phần mười và tổng cộng cái cấp-số-nhân3 đó thì chúng ta 

mới giải được bài toán. Một ngành mới trong toán học đã tìm ra được 

nghệ thuật tính những lượng vô cùng nhỏ4 và đã giúp ta giải được những 

vấn đề trước kia cho là không sao giải nổi, giải được cả những bài toán 

động lực rắc rối hơn nhiều nữa. 

Ngành mới đó mà cổ nhân không biết, đưa những lượng vô cùng nhỏ 

vào môn động lực, như vậy là phục hồi lại điều kiện căn bản của chuyển 

động, tức tính cách liên tục tuyệt đối của nó, và do đó đã tu chỉnh lại sự 

sai lầm không sao tránh khỏi khi đem những đơn vị rời rạc thay thế cho 

chuyển động liên tạc. 

 
1 Một vị anh hùng trong bộ Iliade của Homère, nóng nảy, dũng cảm. 

Ngụy biện đó của Zenon, một triết gia Hy Lạp ở thế kỷ thứ năm trước tây 

lịch. 
2 Progression ascendante. 
3 Progression géométrique. 
4 Tác giả muốn trỏ môn toán vi phân và tích phân (calcul différentiel et 

intégral). 
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Trong sự tìm tòi các qui luật của lịch sử thì cũng y hệt vậy. 

Sự diễn tiến của nhân loại, kết quả của vô số ý chí cá biệt, có tính cách 

liên tục. Mục đích của sử học là tìm hiểu những qui luật của sự diễn tiến 

đó. Nhưng để tìm ra những qui luật của sự diễn tiến liên tục ấy, nó là tổng 

số các ý chí của mọi người, thì trí tuệ của ta lại thừa nhận một cách võ 

đoán những đơn vị rời rạc. Phương pháp thứ nhất của sử học là lựa một 

cách võ đoán một loạt những biến cố liên tục rồi tách nó ra khỏi các loạt 

biến cố khác để khảo sát, mà sự thực thì không hề có mà cũng không thể 

có khởi điểm cho một biến cố nào cả, và luôn luôn biến cố này xuất phát 

từ một biến cố nọ, không bao giờ gián đoạn. Phương pháp thứ nhì là xét 

hành vi của một người một, một ông vua hoặc một tướng lãnh, coi hành 

vi đó là tổng cộng ý chí của mọi người, mà sự thực thì tổng cộng các ý chí 

đó có bao giờ phát biểu trong hành động của một nhân vật lịch sử duy 

nhất đâu. 

Khoa học lịch sử càng tiến thì lại nghiên cứu những đơn vị càng nhỏ để 

gắng đạt đến gần chân lí. Nhưng những đơn vị đó có nhỏ đến đâu chăng 

nữa, chúng ta vẫn cảm thấy rằng cái việc thừa nhận một đơn vị tách rời 

khỏi đơn vị khác, thừa nhận rằng một hiện tượng nào đó có một KHỞI 

ĐIỂM, rằng ý chí của mọi người phát biểu trong những hành động của 

một nhân vật lịch sử duy nhất, cái việc thừa nhận như vậy tự nó đã là 

một điều sai lầm rồi. 

Chẳng cần phải khó nhọc khi phê phán thì ta cũng thấy một kết lụận về 

lịch sử tan ra khói bụi mà chẳng để lại gì cả, vì phê phán là chọn một đơn 

vị riêng biệt lớn hơn hay nhỏ hơn làm đối tượng khảo sát; mà người ta có 

quyền làm như vậy vì đơn vị lịch sử được lựa chọn nào cũng có tính cách 

võ đoán cả1. 

Chỉ khi nào lựa một đơn vị vô cùng nhỏ để khảo sát - tức cái số vi-phân 

của lịch sử, những ý hướng chung của mọi người - rồi đạt được cái nghệ 

thuật tích-phân những ý hướng đó (rút ra cái tổng số của những đơn vị vô 

cùng nhỏ kia) thì chúng ta mới có thể hi vọng rút ra được những qui luật 

của lịch sử. 

* 

Trong mười lăm năm đầu thế kỷ XIX, châu Âu diễn ra cái cảnh một sự 

chuyển động phi thường của hằng triệu con người bỏ hết công việc 

thường ngày mà kéo nhau từ đầu này tới đầu kia châu Âu để cướp bóc, 

chém giết lẫn nhau, hoặc thắng hoặc bại, lúc vui lúc khổ, và toàn thể nhịp 

sống thay đổi trong mấy năm, bị lôi cuốn vào một cuộc biến chuyển mãnh 

 
1 Các bản dịch như nhau và chúng tôi cứ dịch lại sát chứ cũng thấy câu này 

tối nghĩa. 
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liệt mới đầu mỗi lúc một tăng rồi sau giảm lần lần. Trí óc con người thắc 

mắc tự hỏi: nguyên nhân cuộc biến chuyển đó ở đâu? hoặc nó có theo 

những qui luật nào không? 

Để giải đáp câu hỏi đó, các sử gia trình bày cho ta những hành động 

của vài chục người trong một tòa nhà ở thành Paris và gọi những hành 

động đó là Cách mạng; rồi họ kể lại tỉ mỉ tiểu sử của Napoléon và của vài 

nhân vật nữa hoặc tán thành hoặc nghịch với ông ta, vạch cho ta thấy 

ảnh hưởng của vài nhân vật trong số đó tới những nhân vật khác, sau 

cùng kết luận: nguyên nhân cuộc biến chuyển là vậy; nó theo những qui 

luật như vậy. 

Nhưng trí óc con người không những không chịu tin lối giải thích đó, mà 

còn nói thẳng ra rằng lối giải thích đó sai vì đã lấy một hiện tượng nhỏ 

yếu nhất làm nguyên nhân cho một hiện tướng lớn mạnh nhất. Chính tổng 

số những ý chí con người đã gây ra Cách mạng và tạo ra Napoléon; và 

vẫn cái tổng số đó chứ không phải cái nào khác đã tiêu diệt cả Cách mạng 

lẫn Napoléon sau một thời gian chịu đựng. 

Môn sử học bảo: «Nhưng, mỗi khi có những cuộc chinh phục thì tất có 

người chinh phục; mỗi khi có những cuộc biến động trong một quốc gia 

thì tất có những bậc vĩ nhân». 

Trí tuệ con người đáp lại: Phải, hễ có bọn chinh phục xuất hiện thì cũng 

có chiến tranh; nhưng điều đó đâu có chứng minh rằng các nhà chinh 

phục là nguyên nhân của chiến tranh; cũng không chứng minh rằng ta có 

thể tìm được cái qui luật của chiến tranh trong hoạt động cá nhân của 

một con người. Mỗi khi tôi nhìn đồng hồ mà thấy kim ngắn chỉ số X, thì tôi 

cũng nghe thấy chuông đổ ở nhà thờ bên cạnh; nhưng sự kiện đó đâu có 

cho phép tôi kết luận rằng vị trí chiếc kim trên mặt đồng hồ là nguyên 

nhân của hồi chuông. 

Mỗi lần tôi thấy đầu máy xe lửa bắt đầu chạy thì tôi lại nghe thấy tiếng 

còi huýt, thấy nắp hơi mở ra, thấy bánh xe lăn; nhưng tôi không có quyền 

vì vậy mà kết luận rằng tiếng còi và sự chuyển động của bánh xe là 

nguyên nhân khiến cho đầu xe lửa chạy. 

Các nông dân bảo rằng hồi cuối xuân, một ngọn gió lạnh bắt đầu thổi vì 

các chồi non của cây sên nhú ra; mà quả thực mùa xuân khi nào chồi non 

của cây sên nhú ra là có gió lạnh thổi. Nhưng mặc dầu tôi không biết 

nguyên nhân của ngọn gió lạnh đó, tôi không thể đồng ý với các nông dân 

rằng chồi sên nhú ra mà gây nên gió, vì sức mạnh của ngọn gió có chịu 

ảnh hưởng của các chồi đó đâu. Tôi chỉ thấy sự trùng hợp giữa các điều 

kiện vẫn có trong mọi hiện tượng của đời sống; tôi thấy rằng dù tôi có 

quan sát thật lâu và tỉ mỉ chiếc kim đồng hồ, cái nắp hơi và các bánh xe 
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của đầu xe lửa, với các chồi sên, thì tôi cũng không thể biết được nguyên 

nhân của hồi chuông nhà thờ, của sự chuyển động của đầu xe lửa và của 

ngọn gió xuân. 

Muốn tìm ra được nguyên nhân, tôi phải thay đổi hẳn vị trí quan sát của 

tôi, phải nghiên cứu các qui luật của chuyển động, của hơi nước, của cái 

chuông, của ngọn gió. Sử học cũng phải làm như vậy. Và có những sử gia 

đã thử làm như vậy rồi. 

Muốn nghiên cứu các qui luật của lịch sử, chúng ta phải thay đổi hẳn 

đối tượng quan sát của ta đi, gạt các vua chúa, thượng thư và tướng lãnh 

ra mà xét kỹ những yếu tố thuần nhất vô cùng nhỏ nó chỉ huy quần 

chúng. Không ai có thể nói chắc rằng theo con đường đó, con người có thể 

nắm được các qui luật lịch sử tới cái mức độ nào; nhưng chắc chắn là chỉ 

theo con đường đó con người mới mong nắm được nó thôi; mà từ trước 

tới nay trí tuệ con người chưa dùng vào công việc đó một phần triệu 

những nỗ lực các sử gia đã dành cho việc mô tả hành vi các vị vua chúa, 

tướng lãnh, thượng thư và trình bày những suy luận của họ về các hành vi 

ấy. 

 

CHƯƠNG II 

 

Lực lượng của mười hai dân tộc châu Âu đã ùa vào nước Nga. Quân đội 

và dân chúng Nga rút lui, tránh cuộc xung đột, mới đầu rút về Smolensk, 

rồi về Borodino. Đạo quân Pháp theo cái đà mỗi lúc một hăng, xông về 

phía Moscou, mục tiêu của họ. Càng tới gần đích thì họ tiến càng mạnh, y 

như thể một vật từ trên cao rớt xuống, càng tới gần mặt đất thì tốc độ 

càng tăng. Phía sau lưng họ là cả ngàn dặm đất nghèo đói và thù địch; 

phía trước mặt thì chỉ còn vài chục dặm nữa là tới đích. Mỗi người lính 

trong đạo quân Napoléon đều cảm thấy như vậy và cuộc xâm lăng cứ tiến 

tới, do chính cái đà của nó thúc đẩy. 

Trong đạo quân Nga, càng rút lui thì lòng căm hận quân thù càng ngùn 

ngụt; chính vì rút lui mà lòng đó tập trung lại và tăng cường lên. Cuộc 

xung kích xảy ra ở Borodino, cả hai bên, không bên nào bị tiêu diệt; 

nhưng đạo quân Nga ngay sau khi chạm trán, phải lùi lại liền, cũng tất 

nhiên như một quả cầu dội ngược trở lại sau khi đụng vào một quả cầu 

khác có cái đà mạnh hơn; còn quả cầu xăm lăng thì cũng tất nhiên như 

vậy, mặc dầu đã mất hết sức trong cuộc va chạm, vẫn theo đà mà lăn 

thêm một quãng nữa. 

Quân Nga rút lui về phía sau, cách Moscou trăm hai chục dặm; quân 
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Pháp tới Moscou rồi ngưng lại. Suốt năm tuần lễ kế đó, không một trận 

nào xảy ra. Quân Pháp không nhúc nhích. Họ ở lại Moscou năm tuần lễ, 

không tiến hành một công việc gì cả, y như một con thú dữ bị thương trí 

mạng, mất hết máu, nằm liếm vết thương; rồi bỗng nhiên, chẳng có 

nguyên do gì mới, họ bỏ chạy: họ đổ ra con đường Kalouga, và sau một 

cuộc thắng trận (vì họ vẫn còn làm chủ được chiến trường ở Malo-

Iaroslavetz1), họ không mở một trận nào quan trọng cả, cứ một mạch 

chạy trốn mỗi ngày mỗi nhanh về phía Smolensk, rồi vượt Smolensk, vượt 

Vilna, vượt sông Bérézina, chạy xa hoài, xa hoài. 

* 

Tới ngày 26 tháng tám, Koutouzov và tất cả đạo quân của ông đều tin 

chắc rằng đã thắng trận Borodino. Koutouzov viết thư trình lên nhà vua 

như vậy rồi ra lịnh chuẩn bị một cuộc chiến đấu nữa để đập cho quân địch 

một đòn trí mạng. Không phải là ông muốn lừa gạt ai đâu, ông tin chắc và 

các chiến sĩ của ông cũng đều tin chắc rằng quân thù đã bại. 

Nhưng ngay tối hôm đó và ngày hôm sau, các báo cáo dồn dập đưa về 

cho biết những số thương vong kinh khủng - một nửa quân số bị tiêu diệt 

- thành thử vô phương mở một trận mới được nữa. 

VÔ PHƯƠNG tác chiến được khi chưa thu thập được mọi chi tiết, biết rõ 

tình hình ra sao, khi chưa chở hết các thương binh đi, chưa bổ sung đạn 

dược, chưa đếm hết số quân tử trận, chưa thay thế những sĩ quan chỉ huy 

đã tử trận, chưa cho các sĩ tốt được ăn uống và ngủ cho lại sức. Ngay 

đêm đó, trận đánh vừa mới chấm dứt, và ngay sáng sớm hôm sau, đạo 

quân Pháp đã tự phấn khởi để tấn công đạo quân Nga, nhờ cái sức thúc 

đẩy nó cơ hồ như tăng theo tỉ lệ ngược với số bình phương của khoảng 

cách. Koutouzov muốn hôm sau tấn công, mà cả đạo quân của ông cũng 

muốn như vậy. Nhưng không phải muốn tấn công là tấn công được; còn 

phải có đủ khả năng để tấn công nữa chứ, mà khả năng đó thiếu. Không 

thể nào không rút lui được; mới đầu lùi một chặng, rồi lại bắt buộc phải 

lùi thêm chặng thứ nhì, rồi chặng thứ ba; sau cùng, ngày mùng một 

tháng chín, đạo quân đã rút về tới Moscou, sự thể lại bắt buộc phải rút lui 

xa hơn nữa, mặc dầu sĩ tốt đều một lòng hăng hái. Thế là đạo quân lùi 

thêm một chặng nữa, chặng cuối cùng, bỏ Moscou cho quân địch chiếm. 

Những người quen nghĩ rằng các viên tư lệnh cũng vạch kế hoạch chiến 

tranh và trận đánh y như chúng ta ngồi trong thư phòng, trước một bản 

đồ, suy tính xem phải bố quân rồi điều khiển ra sao trong trận này trận 

nọ, những người đó chắc thắc mắc tự hỏi: Tại sao trong khi rút lui 

Koutouzov không hành động như vầy, như vầy? tại sao ông ta không 

 
1 Thuộc miền Kalouga, cách Moscou trăm hai chục dặm. 
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chiếm vị trí ở phía trước Fili? tại sao ông ta không rút lui một mạch1 ra 

con đường Kalouga sau khi bỏ rơi Moscou vân vân...? Những người quen 

nghĩ như vậy quên hoặc không hiểu rằng hoạt động của một viên tổng tư 

lệnh luôn luôn bị nhiều điều kiện tất yếu chi phối. Hoạt động của họ 

không mảy may giống cái hoạt động mà chúng ta tưởng tượng khi chúng 

ta ung dung ngồi trong thư phòng để nghiên cứu một chiến dịch trên một 

bản đồ với những số quân đã biết rõ của hai bên, một trận địa cũng biết 

rõ nữa, rồi lấy một thời điểm nhất định nào đó mà suy luận về chiến lược. 

Bọn lý thuyết gia chúng ta lấy một KHỞI ĐIỂM nào đó để xét một biến cố, 

nhưng một viên tổng tư lệnh không bao giờ ở trong những hoàn cảnh khởi 

điểm mà chúng ta tưởng tượng ra ấy. Luôn luôn ông ta ở giữa một loạt 

hoàn cảnh liên tục biến chuyển, thành thử không lúc nào ông ta có thể 

nhận định được tất cả ý nghĩa của biến cố đang xảy ra. Biến cố đó thành 

hình lần lần từng phút một, và trong mỗi lát của sự diễn tiến liên tục 

không ngừng của biến cố, viên tổng tư lệnh lúc nào cũng bị đặt vào trung 

tâm một hoạt động phức tạp, đầy những thủ đoạn, những lo toan, dự 

định, những lệ thuộc, những lệnh độc đoán, những lời khuyên răn, lời dọa 

dẫm, lời phỉnh gạt và luôn luôn bắt buộc phải đáp vô số những câu hỏi 

thường khi mâu thuẫn nhau. 

Các lý thuyết gia quân sự bảo chúng ta một cách vô cùng nghiêm trang 

rằng đáng lí Koutouzov phải đưa quân ra con đường Kalouga từ lâu trước 

khi tới Fili như có người đã đề nghị với ông ta. Nhưng một viên tổng tư 

lệnh, nhất là trong những giờ phút nghiêm trọng, phải xét cả chục đề nghị 

chứ đâu phải chỉ có riêng một đề nghị. Và mỗi một đề nghị đó dù có căn 

cứ vững vàng trên chiến lược và chiến thuật thì cũng vẫn mâu thuẫn với 

những đề nghị khác. Tưởng đâu như viên tổng tư lệnh chỉ cần lựa một 

trong các đề nghị là xong. Nhưng ngay cái việc đó cũng không thể làm 

được. Biến cố và thời gian không chờ đợi ai cả. 

Chúng ta thí dụ rằng ngày 28 có người đề nghị với Koutouzov đưa quân 

ra con đường cái Kalouga; đúng lúc đó một sĩ quan phụ tá của tướng 

Miloradovitch phi ngựa tới hỏi ông có nên giao chiến ngay với quân Pháp 

không hay nên rút lui. Koutouzov phải ra lệnh ngay cái phút đó. Nếu ông 

ra lệnh rút lui thì quân đội phải đi vòng ra con đường Kalouga2. Sĩ quan 

phụ tá đó vừa mới đi thì sĩ quan quân nhu đã lại hỏi phải chở lương thực 

đi đâu; rồi tới viên quản trị các bệnh xá tới xin chỉ thị để đưa thương binh 

lại chỗ nào; rồi một sứ giả từ Pétersbourg phi tới với một bức thư của nhà 

vua bắt buộc phải chống giữ Moscou tới cùng; rồi lại còn kẻ tranh giành 

chức tổng tư lệnh với ông ta, kẻ phá quấy để hất chân ông ta (những kẻ 

 
1 Bản Hazan: rút lui ngay. 
2 Bản Hazan: phải rời xa cái chỗ đưa ra con đường Kalouga. 
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như vậy lúc nào cũng có, có nhiều chứ không phải chỉ một, hai mà thôi); 

họ đưa ra một đề nghị mới, trái ngược hẳn với đề nghị rút lui ra con 

đường Kalouga. Đúng cái lúc mà viên tổng tư lệnh thấy mệt mỏi quá, cần 

phải nghỉ ngơi, chợp mắt để lấy lại sức thì một viên tướng già lại phàn nàn 

vì một sự bất công, rồi dân sở tại lại xin che chở; một sĩ quan phái đi xem 

xét địa thế trở về báo cáo trái hắn với sĩ quan phái đi lần trước; rồi tới 

phiên một viên trinh sát, một tù binh và một viên tướng đi dò xét trận địa 

mỗi người tả vị trí của địch theo một cách. Những người không hiểu hoặc 

quên những hoàn cảnh bó buộc các hoạt động của một viên tổng tư lệnh, 

trình bày cho ta thấy, chẳng hạn vị trí của đạo quân ở trước Fili, rồi cho 

rằng ở vị trí đó, ngày mùng một tháng chín, Koutouzov có thể hoàn toàn 

tự do giải quyết vấn đề bỏ rơi hoặc chống giữ Moscou, mà sự thực thì trái 

lại, vấn đề đó không thể đặt ra được vì quân đội lúc đó cách Moscou có 

năm dậm. Vậy thì vấn đề đó đã giải quyết vào lúc nào? Nó đã giải quyết 

rồi từ hồi ở Drissa, ở Smolensk, rõ rệt nhất là ở Chevardino ngày 24, và ở 

Borodino ngày 26, rồi từ đó, nó cứ tiếp tục được định đoạt từng ngày, 

từng giờ, từng phút một suốt thời gian rút lui từ Borodino tới Fili. 

 

 

CHƯƠNG III 

 

Đạo quân Nga từ Borodino rút về đóng ở Fili1. 

Ermalov đi dò xét địa thế về báo cáo với Koutouzov rằng không thể 

chiến đấu ở gần Moscou được, phải rút lui thêm nữa. Koutouzov lặng lẽ 

nhìn Ermalov rồi bảo: 

- Anh đưa tay tôi xem nào. 

Ông ta quay bàn tay của Ermalov lại để bắt mạch, rồi tiếp: Anh đau rồi 

đấy. Suy nghĩ kĩ đi rồi hãy nói. 

Lúc đó ông ta vẫn chưa hiểu được rằng có thể rút lui về phía sau 

Moscou mà không giao chiến2. 

Lên tới đồi Poklonni cách cửa ô Dorogomilov sáu dặm, ông ta xuống xe, 

ngồi trên một cái ghế dài ở vệ đường. Một đám đông tướng tá xúm xít 

chung quanh ông. Bá tước Rostoptchine mới ở Moscou tới, cũng nhập bọn. 

Đám người quân phục rực rỡ đó chia làm nhiều nhóm bàn tán về những 

lợi và hại của vị trí, về tình hình quân đội, về các kế hoạch đưa ra, về tinh 

 
1 Bản Gallimard không có câu này. 
2 Bản Hazan không có câu này. 
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thần dân chúng ở Moscou, và nhiều vấn đề quân sự khác nữa. Ai nấy đều 

cảm thấy rằng mình đương dự một phiên họp hội đồng quân sự mặc dầu 

chẳng có lệnh triệu tập mà cuộc hội họp này cũng chẳng được gọi là một 

hội đồng. Trong mỗi nhóm, người ta chỉ bàn về những vấn đề chung 

chung. 

Nếu có ai trao đổi những tin tức cá biệt thì cũng chỉ thì thầm với nhau 

rồi lại trở về những vấn đề tổng quát liền. Không một người nào nói đùa 

hay cười cợt, ngay đến mỉm cười cũng không. Rõ ràng là ai nấy đều rán 

giữ một thái độ hợp với tình hình. Và mỗi nhóm trong khi nói chuyện rán 

đứng gần viên tổng tư lệnh (chiếc ghế dài của ông là trung tâm thu hút 

bọn họ) và nói sao cho ông ta nghe thấy được. Koutouzov lắng nghe và 

thỉnh thoảng hỏi họ nói gì, nhưng không dự vào câu chuyện mà cũng 

không đưa ý kiến. Phần nhiều, sau khi lắng nghe câu chuyện của một 

nhóm nào rồi,  ông bực mình quay đi như thể điều ông muốn biết thì họ 

không nói mà nói những chuyện đâu đâu. Khi bàn tán về vị trí đã lựa, có 

người chê vị trí thì ít mà chê tài năng của kẻ đã lựa nó thì nhiều; có kẻ lại 

cho rằng lỗi lầm đã xảy ra từ trước kia, đáng lí phải khai chiến từ hôm kia 

hôm kìa rồi; có người lại bàn về trận Salamanque mà một người Pháp tên 

là Crossard, bận quân phục I-Pha-Nho mới tới và kể lại cho họ nghe (Anh 

chàng Crossard đó cùng với một công tước Đức phục vụ trong quân đội 

Nga nghiên cứu cuộc vây thành Saragosse1, chú ý muốn áp dụng một 

chiến thuật tương tự để phòng thủ Moscou). Trong nhóm thứ tư, bá tước 

Rostoptchine tuyên bố rằng sẽ sẵn sàng hi sinh tánh mạng với dân quân ở 

dưới chân thành Moscou, nhưng ông ta không thể không phàn nàn rằng 

người ta đã không cho ông biết rõ tình hình ra sao vì nếu ông được biết 

trước thì đâu đến nông nỗi như vầy... Nhóm thứ năm phô trương những 

quan niệm chiến lược thâm thúy của mình, vạch ra cái hướng mà quân đội 

phải tiến theo2. Nhóm thứ sáu nói bâng quơ chẳng ăn nhập gì cả. Vẻ mặt 

Koutouzov mỗi lúc một thêm rầu rĩ, lo lắng. Nghe tất cả những lời bàn tán 

đó, ông chỉ thấy mỗi một điều này: THỰC TẾ MÀ XÉT THÌ VÔ PHƯƠNG 

phòng thủ được Moscou, hoàn toàn là vô phương, vô phương tới cái nỗi 

mà nếu có một viên tổng tự lệnh điên rồ nào ra lệnh giao chiến thì chưa 

đánh, quân lính đã hỗn loạn bỏ chạy rồi; trận đánh không thể diễn ra 

được vì các vị chỉ huy cao cấp không những cho rằng không sao giữ đươc 

vị trí mà còn bàn đến những việc sẽ xảy ra sau khi phải bỏ vị trí đó. Làm 

sao các viên chỉ huy có thể đưa quân ra một trận địa mà họ nhận rằng 

không sao giữ nổi? Các sĩ quan cấp dưới, ngay cả lính nữa (vì lính cũng 

biết phán đoán chứ) cũng nhận như vậy và tin chắc rằng sẽ đại bại, như 

vậy còn làm sao lâm trận được? Bennigsen cố đòi giữ vị trí cho được, và 

 
1 Một thành phố Tây Ban Nha đã anh dũng cố thủ khi bị quân Pháp bao vây. 
2 Bản Gallimard: ...mà đáng lí ra quân đội đã phải tiến theo. 
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có những người tiếp tục bàn tán về chuyện ấy, nhưng chỉ là chuyện bá 

láp, chỉ là một cái cớ để họ gây gổ và âm mưu hãm hại nhau thôi. 

Koutouzov hiểu rõ điều đó. 

Bennigsen, người đã lựa vị trí đó, huyênh hoang phô trương lòng ái 

quốc nga-la-tư của mình (Koutouzov nghe mà không thể không cau mày), 

cứ khăng khăng đòi giữ Moscou. Và Koutouzov nhìn thấu tâm can con 

người đó: phòng thủ mà thất bại thì sẽ đổ lỗi cho Koutouzov đã cho quân 

rút lui về tới dãy núi Chim Sẻ mà không mở một trận nào; phòng thủ mà 

thắng lợi thì sẽ nhận hết công trạng: còn như nếu đề nghị bị bác thì trút 

hết được trách nhiệm về cái tội đã bỏ rơi Moscou. Nhưng lúc này, vị tướng 

già không bận tâm về tất cả những âm mưu đó nữa. Ông chỉ thắc mắc vì 

một vấn đề duy nhất, ghê gớm, mà chẳng thấy ai đưa ra một lời giải đáp 

nào cả. Vấn đề đó như sau: «Có phải chính ta đã để cho Napoléon tiến tới 

tận Moscou không? và ta đã làm như vậy lúc nào? Sự việc đó đã được 

quyết định lúc nào? Phải hôm qua không, khi ta ra lệnh cho Platov rút lui? 

hay là tối hôm kia, trong khi ta ngủ gà ngủ gật và để cho Bennigsen tự ý 

chỉ huy? Hay là từ trước nữa cũng chưa biết chừng?... Một cái điều ghê 

gớm như vậy đã định đoạt từ lúc nào, lúc nào vậy? Đành phải bỏ Moscou. 

Quân đội phải rút lui nữa, phải ban lệnh rút lui thôi». Ông ta cho rằng ban 

cái lệnh ê chề đó thì không khác gì nộp đơn từ chức chỉ huy quân đội. 

Không những ông thích quyền hành và đã quen với nó rồi (hồi ông làm 

tùy viên cho công tước Prozorovski ở Thổ Nhĩ Kỳ, được thấy những vinh 

dự của công tước, lòng tham vọng của ông đã nổi lên), không những vậy 

mà ông còn tin rằng chính ông mới là người Trời sai cứu nước Nga, chẳng 

thế thì tại sao toàn dân đã trái ý nhà vua mà cử ông làm tổng tư lệnh. 

Ông tin chắc rằng trong hoàn cảnh gian nan này, ông là người duy nhất 

cầm đầu được quân đội, rằng trong thiên hạ, ngoài ông ra, không ai có 

thể đương đầu với tướng bách thắng Napoléon mà không chút sợ sệt; và 

nghĩ tới cái lệnh rút lui sắp phải ban bố, ông đâm ra kinh hãi. Nhưng phải 

có một quyết định để chấm dứt những chuyện bàn tán ở chung quanh nó 

đã bắt đầu có cái giọng quá tự do rồi. 

Ông ta kêu những tướng lãnh cao cấp nhất lại gần và bảo: 

- Trí óc của tôi dù khôn dù dại thì cũng chỉ còn biết cậy vào chính nó 

mà thôi. 

Ông vừa nói vừa đứng dậy tiến về phía Fili nơi có cỗ xe của ông đương 

đậu. 
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CHƯƠNG IV 

 

Hội đồng quân sự họp hồi hai giờ trong căn nhà tranh rộng rãi khang 

trang của bác nông dân André Savostianov1. Bao nhiêu đàn ông, đàn bà, 

trẻ con trong gia đình đông đúc đó đều dồn cả vào gian nhà xép ở phía 

kia phòng ngoài. Chỉ có một mình đứa cháu gái của André, sáu tuổi, tên là 

Malacha, được ở lại trong phòng lớn; Đức ông2 trong khi uống trà đã vuốt 

ve, cho nó một cục đường và nó ngồi vắt vẻo trên lò sưởi, vừa bẽn lẽn 

vừa vui mừng ngắm xuống những bộ mặt cùng quân phục và huy chương 

của các tướng lãnh lần lượt bước vô, ngồi xuống mấy chiếc ghế dài rộng ở 

trong Góc thờ3, dưới các hình Thánh. Còn ông cụ - Malacha gọi thầm 

Koutouzov như vậy - thì ngồi riêng trong một góc tối, gần lò sưởi. Ông ta 

ngồi phịch xuống một chiếc ghế bành xếp, vừa thở dài vừa xóc hoài chiếc 

cổ áo nó có vẻ làm cho ông nghẹt cổ mặc dầu đã mở phanh ra rồi. Những 

người bước vô đều tiến lại chào ông; có người thì ông đưa tay ra bắt, có 

người ông chỉ gật đầu đáp lại. Phía trước mặt ông là một chiếc cửa sổ, 

viên sĩ quan phụ tá Kaïssarov muốn vén chiếc rèm lên, ông nóng nảy 

khoát tay, và Kaïssarov hiểu rằng ông không muốn cho ai nhìn rõ mặt 

mình. 

Chung quanh chiếc bàn gỗ thông mộc mạc đặt đầy bản đồ, giấy má, 

bút chì, có nhiều người quá, nên lính hầu phải kiếm thêm một chiếc ghế 

dài nữa cho những người mới tới: Ermolov, Kaïssarov và Toll. Barclay de 

Tolly cổ đeo huân chương Thánh Georges ngồi vào chỗ danh dự dưới các 

hình Thánh; ông ta xanh xao, đau ốm, trán cao, đầu hói. Hai ngày nay 

ông bị cơn sốt hành hạ, và lúc đó ông đương ớn lạnh, nhức mỏi. Ngồi bên 

cạnh ông, Ouvarov hoa tay thì thầm nói gì với ông (mọi người đều nói khe 

khẽ). Dokhtourov bé nhỏ, tròn trĩnh, lắng tai nghe, mày nhướng lên, bàn 

tay chắp trước bụng. Ở phía bên kia bá tước Ostermann-Tolstoï hai tay 

chống đầu, mặt rộng, có vẻ dũng cảm, mắt sáng quắc, đương trầm ngâm 

suy nghĩ. Raïevski sốt ruột, quen thói đưa tay vê vê mớ tóc đen và quăn ở 

thái dương, khi thì nhìn Koutouzov, khi thì nhìn ra cửa. Một nụ cười dịu 

dàng và tinh ranh làm sáng khuôn mặt đẹp đẽ, cương quyết và hiền từ 

của Konovnitzine: ông ta đã bắt gặp cặp mắt của em bé Malacha và nháy 

mắt ra hiệu làm cho em mỉm cười. 

Mọi người chờ đợi Bennigsen bấy giờ lấy cớ là đi xem xét lại địa thế để 

ung dung hưởng nốt một bữa ăn ngon. Người ta đợi ông ta từ bốn giờ tới 

sáu giờ, không thảo luận gì cả và chỉ khe khẽ nói chuyện riêng với nhau 

 
1 Căn nhà đó mà người ta gọi là “nhà tranh của Koutouzov” năm 1917 vẫn còn. 
2 Tức Koutouzov. 
3 Góc đẹp nhất trong phòng, bước vô thì ở phía mặt. 
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thôi. 

Mãi tới khi Bennigsen bước vô, Koutouzov mới rời khỏi cái góc của ông, 

lại gần chiếc bàn, lựa thế ngồi cho mấy ngọn nến đặt trên bàn đừng chiếu 

vào mặt. 

Bennigsen mở đầu bằng câu hỏi này: «Chúng ta nên bỏ thủ đô thiêng 

liêng và cổ kính của Nga mà không chiến đấu hay là nên cố thủ nó?» Mọi 

người im lặng một hồi lâu. Tất cả các khuôn mặt đều sa sầm lại, và người 

ta nghe thấy Koutouzov đằng hắng càu nhàu trong miệng. Mọi cặp mắt 

đều đổ dồn vào phía ông. Ngay cả em bé Malacha cũng ngó ông cụ của 

nó. Em ngồi gần ông hơn hết và thấy mặt ông nhăn nhó như muốn khóc, 

nhưng chỉ thoáng một chút thôi. 

Rồi bỗng ông quát lên, giận dữ lặp lại lời của Bennigsen, nhấn vào cái 

giọng giả dối của Bennigsen: 

- THỦ ĐÔ THIÊNG LIÊNG VÀ CỔ KÍNH CỦA NGA! Xin Đại nhân cho phép 

tôi thưa rằng câu hỏi đó đối với một người Nga, chẳng có nghĩa gì cả. 

(Ông chồm thân mình đẫy đà cúa ông ra phía trước). Đặt câu hỏi đó là vô 

ích, nó hoàn toàn vô nghĩa. Sở dĩ tôi mời chư vị tới đây là để giải quyết 

một vấn đề quân sự. Vấn đề đó như sau: «Sự sống còn của nước Nga là 

nhờ quân đội. Khai trận để rồi có thể mất luôn cả quân đội với Moscou, 

hay là bỏ Moscou mà không chiến đấu, thì đằng nào có lợi hơn?» Đó, tôi 

muốn biết ý kiến của chư vị về điểm đó (Rồi ông ngả người vào lưng ghế). 

Cuộc tranh luận bắt đầu. Bennigsen chưa cho rằng đã thua trận. Ông ta 

chấp nhận ý kiến của Barclay và của nhiều người khác rằng không thể mở 

một trận phòng ngự ở Fili được, nhưng vì lòng ái quốc nga-la-tư, vì quá 

yêu Moscou - ông ta nói vậy nên đề nghị đêm đó điều quân từ hữu dực 

qua tả dực để hôm sau xông tới tấn công hữu dực đạo quân Pháp. Y kiến 

chia rẽ, người bênh vực, người phản đối. Ermolov, Dokhtourov và Raievski 

đứng về phe Bennigsen. Phải chăng họ nghĩ rằng cần phải tử chiến một 

phen rồi hãy bỏ Moscou, hay là họ chỉ theo những lý do cá nhân thôi? Dù 

sao thì các vị tướng đó cơ hồ như không hiểu rằng một hội đồng quân sự 

không thể nào thay đổi được hướng diễn tiến tất nhiên của sự việc, và 

ngay từ lúc đó Moscou đã bị bỏ ngỏ rồi. Các vị tướng khác hiểu điều ấy 

nên gạt vấn đề Moscou ra chỉ bàn xem nên rút lui quân đội về phía nào. 

Em bé Malacha trố mắt ngó những việc xảy ra ở trước mắt và hiểu phiên 

hội đồng này theo một nghĩa khác. Em cho rằng đây chỉ là một cuộc gây 

lộn giữa «ông cụ» và «cái ông bận áo vạt dài» - tức Bennigsen - kia mà 

thôi. Em thấy hai người đổ quạu lên khi nói với nhau và trong thâm tâm 

em bênh vực «ông cụ». Giữa cuộc tranh luận, em nhận thấy rằng 

Koutouzov liếc mắt ranh mãnh nhìn Bennigsen và mừng rỡ thấy «ông cụ» 
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nói câu gì đó làm cho «cái ông bận áo vạt dài» bẽ bàng, mặt bỗng đỏ 

bừng lên, làm thinh đi đi lại lại trong phòng. Những lời đã tác động mạnh 

tới Bennigsen đó, Koutouzov đã nói bằng một giọng bình tĩnh để phê phán 

những lợi và hại của kế hoạch lén chuyển quân trong ban đêm từ hữu dực 

qua tả dực để hôm sau tấn công hữu dực của Pháp. Koutouzov bảo: 

- Thưa chư vị, tôi không thể tán thành kế hoạch của bá tước, ở sát địch 

mà chuyển quân thì bao giờ cũng nguy hiểm, lịch sử quân sự xác minh 

điều đó. Chẳng hạn... (Kontouzov làm ra vẻ suy nghĩ để kiếm một thí dụ, 

cặp mắt ngây thơ và trong sáng liếc nhìn Bennigsen). Chẳng hạn trận 

Friedland mà tôi mong rằng ngài bá tước chưa quên... trận đó không hoàn 

toàn có kết quả vì quân đội của chúng ta đã bố trí lại ở gần quân địch 

quá... 

Tiếp theo là một phút im lặng mà mọi người thấy sao mà lâu thế. 

Cuộc tranh luận lại tiếp tục, nhưng thỉnh thoảng ngưng lại; mọi người 

cảm thấy rằng không còn gì để bàn thêm nữa. 

Trong một lúc ngưng lại như vậy, Koutouzov thở dài như sắp nói một 

điều gì. Mọi cặp mắt quay về phía ông. Ông ta khó nhọc đứng dậy, lại gần 

chiếc bàn và nói: 

- Này, chư vị! Tôi biết rằng bình mà vỡ thì chính tôi phải đền. Tôi đã 

được nghe ý kiến của chư vị rồi. Có vài vị không đồng ý với tôi. Nhưng tôi 

(ông ta ngưng lại một chút), do cái quyền hạn mà hoàng thượng và tổ 

quốc đã giao phó cho tôi, tôi ra lệnh lui quân. 

Tức thì các tướng lặng lẽ giải tán, vẻ mặt trang nghiêm như sau một 

đám táng. 

Vài người thì thầm điều gì với viên tổng tư lệnh, giọng khác hẳn giọng 

trong lúc thảo luận. 

Malacha đã quá giờ ăn tối từ lâu, lúc đó mới nhẹ nhàng từ trên lò 

xuống, lưng trườn theo cái giàn, hai chân-không bấm vào những chỗ lồi 

của chiếc lò, tuột xuống rồi luồn qua chân các viên tướng mà chạy vụt ra 

cửa, biến mất. 

Sau khi các tướng đã ra về, Koutouzov ngồi lại một lúc lâu, khuỷu tay 

chống lên bàn, vẫn suy nghĩ về câu hỏi day dứt trong lòng này: 

- Cái việc bỏ ngỏ Moscou đã quyết định từ lúc nào, từ lúc nào vậy? Làm 

sao mà tới nông nỗi đó1 và ai chịu trách nhiệm về việc đó? 

Đêm đã khuya, viên sĩ quan phụ tá Schneider bước vô phòng, 

 
1 Bản Hazan: Cái việc có tác động quyết định tới vấn đề đó xảy ra từ hồi 

nào? 
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Koutouzov bảo ông ta: 

- Không, không, tôi có ngờ đâu như vậy. Thật là không ngờ! 

Schneider nói: 

- Thưa Đại nhân, ngài cần phải nghỉ ngơi. 

Koutouzov không đáp mà la lên: 

- Không! Chúng sẽ phải ăn thịt ngựa như tụi Thổ! 

Ông nắm bàn tay phốp pháp đập mạnh xuống mặt bàn, lặp lại: Phải, 

chúng cũng sẽ phải ăn thịt ngựa cho mà xem, miễn là... 

 

CHƯƠNG V 

 

Trong lúc đó, sắp xảy ra một biến cố còn quan trọng hơn việc rút quân 

nữa; thành Moscou bị bỏ ngỏ và đốt cháy. Và Rostoptchine có lẽ chịu 

trách nhiệm lớn trong vụ này, đã hành động trái hẳn với Koutouzov. 

Sự bỏ ngỏ và đốt cháy Moscou cũng là điều không thể tránh được như 

việc rút quân về phía sau Moscou, sau trận Borodino. 

Mỗi người Nga hồi đó đều có thể đoán được sự việc sẽ xảy ra, không 

phải bằng óc suy luận mà bằng một cảm quan vẫn tiềm tàng trong lòng 

chúng ta như trong lòng ông cha chúng ta. 

Bắt đầu từ Smolensk, trong thành phố, làng mạc nào trên đất Nga, sự 

việc cũng xảy ra như ở Moscou, chẳng cần có sự hô hào và những lời 

tuyên cáo của bá tước Rostoptchine. Nhân dân bình tĩnh đợi quân thù, 

không nổi loạn, không xao xuyến, không hành hung ai. Họ kiên nhẫn chờ 

đợi vận mạng, cảm thấy có đủ sức tự tìm lấy cách xử trí, đối phó khi giờ 

phút quyết định tới. Quân thù tiến lại gần thì những nhà giàu có bỏ hết cả 

của cải lại mà tản cư đi chỗ khác, những người nghèo nhất ở lại thì đốt, 

hủy tất cả những cái gì còn sót lại. 

Trong thâm tâm, người Nga hồi xưa cũng như bây giờ đều tin chắc rằng 

sự thể như vậy thì phải hành động như vậy chứ không thể khác được. 

Khắp xã hội Moscou năm 1812, ai cũng như ai, đều có lòng quyết tín đó 

và cái linh cảm rằng Moscou sẽ bị chiếm. Những kẻ rời Moscou từ tháng 

bảy và đầu tháng tám cho ta thấy rằng họ đã biết trước sẽ có biến cố. 

Những kẻ tản cư rán mang theo những gì có thể mang được, bỏ lại nhà 

cửa và một nửa tài sản, đều có một lòng ái quốc thầm kin nó không biểu 

lộ bằng lời nói, bằng sự hi sinh con cái để dâng lên bàn thờ tổ quốc hoặc 

bằng những hành động phản tự nhiên khác, mà chỉ hiện ra một cách rất 



259 

 

lặng lẽ, đơn giản, hồn nhiên, không phô trương nên luôn luôn có những 

kết quả rất mạnh. 

Người ta bảo họ: «Thấy nguy cơ mà trốn, xấu hổ quá; phải là kẻ hèn 

nhát mới bỏ Moscou». Trong các tờ tuyên cáo, Rostopchine rán thuyết 

phục họ rằng bỏ chạy là nhục nhã. Bị coi là hèn nhát, họ lấy làm nhục, 

lương tâm họ bứt rứt, nhưng họ cũng vẫn ra đi vì họ cảm thấy rằng phải 

ra đi. Tại sao họ lại rời Moscou? Không thể bảo rằng họ hoảng sợ vì tin lời 

Rostoptchine kể lại những cảnh khủng khiếp Napoléon gây ra trong các 

vùng bị chiếm. Họ ra đi và những người đi đầu tiên là những kẻ giàu sang, 

có học, bọn này biết rõ rằng Berlin và Vienne mặc dầu bị Napoléon chiếm 

đóng mà vẫn còn nguyên vẹn, và trong thời chiếm đóng dân chúng vui vẻ 

sống chung với những người Pháp rất có duyên mà hồi đó người Nga, đặc 

biệt là các bà các cô, mê tít đi. 

Họ ra đi vì đối với người Nga, chịu sự cai trị của Pháp thì sống sướng 

hay khổ ở Moucou không thành vấn đề. Họ không thể chịu được đời sống 

dưới chế độ đó; không có tai họa nào hơn tai họa đó. Họ đã bắt đầu ra đi 

trước khi xảy ra trận Borodino. Sau trận Borodino, họ còn vội vã rời 

Moscou hơn nữa, bất chấp những lơi hô hào, kêu gọi họ phòng thủ đô 

thành, bất chấp lời tuyên bố của quan tư lệnh Moscou sẽ rước ảnh Đức Bà 

Ibérie1 ra chiến trường, bất chấp khinh khí cầu người ta định dùng để tiêu 

diệt quân Pháp, bấp chấp tất cả những lời lẽ ngu xuẩn phi lí trên các tờ bố 

cáo của Rostoptchine. Họ biết rằng nhiệm vụ chiến đấu thuộc về quân đội 

và nếu quân đội bất lực thì không có thể bắt họ dắt con gái và gia nhân 

của họ lên khu Ba Núi2 mà đánh nhau với Napoléon được; vậy thì họ phải 

ra đi, mặc dầu rất đau xót phải bỏ lại cả gia sản. Họ ra đi mà không suy 

nghĩ về ý nghĩa lớn lao của sự rời bỏ cái thủ đô đồ sộ, phong phú đó, phó 

mặc nó cho mồi lửa (một thành phố nhà cửa bằng gỗ, nay bỏ hoang thì 

nhất định phải cháy3); họ ra đi vì bản thân họ, vậy mà chỉ nhờ họ ra đi 

mới xảy ra cái sự kiện vĩ đại muôn thuở sẽ làm vẻ vang nhất cho dân tộc 

Nga. Một phu nhân nọ cùng mấy người đầy tớ da đen và mấy anh hề rời 

Moscou từ tháng sáu, để về điền trang trong tỉnh Saratov vì mơ hồ cảm 

thấy rằng mình không thể làm đầy tớ cho Bonaparte được, và dọc đường 

chỉ sợ bị giữ lại do lệnh của Rostoptchine; phu nhân đó đã dự một cách 

đơn giản, tự nhiên vào sự nghiệp lớn lao chung đã cứu nước Nga. Còn 

chính bá tước Rostoptchine lúc thì sĩ vả những kẻ bỏ ra đi; lúc thì lo rời 

các công sở ra ngoài thành; lúc thì phân phát những vũ khí vô dụng cho 

 
1 Hình thánh này được dân Moscou sùng bái nhất, suốt đêm ngày không ngớt 

người lại cầu nguyện. 
2 Ở phía Đông Moscou. 
3 Bản Gallimard: (vì họ tin rằng thế nào những căn nhà bỏ trống cũng bị tàn 

phá, đốt cháy). 
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một bọn say rượu; lúc thì rước các hình thánh; lúc lại cấm chủ giáo 

Augustin rời các hình thánh và các thánh tích ra khỏi thành; lúc thì sung 

công tất cả các xe tải của tư nhân; lúc thì ra lệnh dùng ba mươi sáu chiếc 

xe tải để chở khinh khí cầu do Leppich chế tạo; có lúc cho người ta biết 

rằng sẽ đốt thành Moscou; có lúc lại kể chuyện chính ông ta đã đốt ngôi 

nhà của mình ra sao; có lúc trong một tờ tuyên cáo gởi cho quân Pháp, 

long trọng trách họ đã phá cô nhi viện của ông ta; có lúc nhận rằng chính 

mình đã đốt Moscou, có lúc thì chối bay chối biến; có lúc ra lệnh cho dân 

chúng thộp cổ tất cả bọn do thám mà giải đến cho ông ta, rồi có lúc lại 

trách dân chúng sao làm như vậy; có lúc đuổi hết cả người Pháp ra khỏi 

Moscou, có lúc lại để cho Bà Aubert-Chalmé ở lại trong thành mà ngôi nhà 

của bà ta là nơi hội họp của tất cả các người Pháp, rồi chẳng có lí do gì cả, 

ra lệnh bắt và đày biệt xứ viên giám đốc Bưu điện, ông Kioutcharev, một 

ông lão đáng kính; có lúc triệu tập dân chúng để lên khu Ba Núi đánh 

nhau với quân Pháp; có lúc sợ bị dân chúng hành hung, đẩy một người ra 

cho họ đánh chết còn mình thì lẻn cửa sau trốn mất; có lúc bảo Moscou 

mà bị chiếm thì mình chẳng sống làm gì nữa; có lúc viết những câu thơ 

Pháp vào các tập an-bom để tỏ rằng mình có tham gia vào việc đó1 - con 

người đó không hiểu mảy may biến cố đương xảy ra cả mà cứ muốn làm 

một việc gì khiến mọi người phải ngạc nhiên, muốn có một hành động ái 

quốc, anh hùng; ông ta như một đứa con nít giỡn với biến cố lớn lao và 

không sao tránh được đó: sự bỏ ngỏ và đốt cháy thành Moscou; ông ta 

đưa cánh tay nhỏ bé của mình ra mà hòng lúc thì thúc đẩy, lúc thì ngăn 

lại cái luồng nước lũ ồ ạt của dân chúng đang cuốn ông ta theo. 

 

CHƯƠNG VI 

 

Hélène cùng với triều đình từ Vilna về Pétersbourg, lâm vào một tình 

cảnh khó xử. 

Ở Pétersbourg nàng được một vị đại thần giữ một trọng trách lớn nhất 

che chở. Ở Vilna nàng dan díu với một hoàng thân ngoại quốc còn trẻ. Khi 

 
1 Tôi vốn là người Tác-ta, 

Tôi muốn thành người La Mã, 

Người Pháp gọi tôi là nam rợ, 

Người Nga gọi tôi là George Dandin. 

(Chú thích của Tolstoi.) 

George Dandin là một nhân vật trong hài kịch (cũng mang tên đó) của 

Molière, lấy một cô vợ sang trọng, bị vợ lừa mà đành làm thinh. 
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nàng về Pétersbourg, hai vị hoàng thân và đại thần đó đều ở cả 

Pétersbourg và đều đòi hưởng cái quyền được nàng chiếu cố; và nàng 

đứng trước một bài toán chưa hề đạt ra trên con đường «sự nghiệp» của 

nàng: làm sao giữ được tình thân của cả hai mà không làm cho kẻ nào 

mất lòng. 

Một người đàn bà nào khác sẽ cho điều đó là khó khăn, vô phương nữa, 

nhưng bá tước phu nhân Bezoukhov thì chẳng hề phải bận tâm về nó; 

nàng thực không hổ với cái danh là người đàn bà thông minh xuất chúng. 

Nếu nàng tìm cách giấu giếm hành động của mình, dùng mưu mô để gỡ 

rối, thì chắc là đã hỏng việc rồi và chẳng khác gì tự mình thú tội mất. Trái 

lại, nàng như một vĩ nhân chân chính hễ muốn cái gì là thực hiện nổi cái 

đó, tự cho mình là chính trực - nàng thành thực tin như vậy - mà đổ lỗi 

cho người khác. 

Lần đầu tiên vị thân vương trẻ dám tỏ ý trách móc nàng, nàng kiêu 

hãnh cất cao cái đầu tuyệt đẹp của nàng lên, hơi ngoảnh lại phía ông ta, 

mà nói rất chững chạc: 

- Bọn đàn ông ích kỉ và tàn nhẫn như vậy đó! Tôi đã biết trước rồi mà. 

Đàn bà hi sinh cho các ông, đau khổ vì các ông và được đền đáp lại như 

vậy đó. Thưa Điện hạ, ngài có quyền gì mà chất vấn tôi về những tình 

bạn, tình âu yẽm của tôi? Ông ấy đối với tôi còn hơn là một người cha 

nữa. 

Vị thân vương muốn nói thì nàng đã chặn ngay lại: 

- Vâng, có thể rằng ông ấy đối với tôi có những tình cảm khác tình cảm 

của một người cha, nhưng như vậy đâu phải là một lí do để tôi cấm cửa 

ông ấy. Tôi đâu phải là đàn ông mà vong ân bội nghĩa. Xin Điện hạ nhớ 

cho rằng, tất cả cái gì liên quan tới những tình cảm thâm thiết của tôi, chỉ 

có Thượng Đế chứng giám và lương tâm tôi biết cho tôi thôi. 

Nàng vừa nói vừa ngước mắt lên trời, tay đặt lên bộ ngực đẹp đẽ của 

nàng lúc đó nó phập phồng vì cảm động. 

- Nhưng xin phu nhân nghe tôi đã, tôi van phu nhân. 

- Thì ngài cưới tôi đi, tôi sẽ xin làm nô lệ cho ngài. 

- Cưới làm sao được mà cưới. 

- Thế ra ngài không thèm hạ cố đến tôi, ngài... 

Rồi nàng khóc nức nở. 

Nhân vật cao quí kia rán an ủi nàng; Hélène vừa sụt sùi vừa nói (vẻ rất 

tự nhiên và ngây thơ) rằng không ai có thể cấm nàng lấy chồng, rằng có 

nhiều trường hợp li dị (thời đó những cuộc li dị chưa nhiều gì lắm, nhưng 



262 

 

nàng kể trường hợp Napoléon và vài nhân vật quan trọng khác), rằng 

nàng chưa bao giờ là vợ thực sự của chồng nàng, rằng nàng đã bị gia đình 

hi sinh. 

Vị thân vương trẻ lòng đã xiêu xiêu, bảo: 

- Thế còn luật pháp, còn tôn giáo... 

Hélène đáp: 

- Luật pháp và tôn giáo ư?... Nếu nó không giải quyết được chuyện đó 

thì bày đặt nó ra làm gì! 

Nhân vật quan trọng nọ ngạc nhiên rằng cái điều giản dị như vậy mà 

sao mình không nghĩ ra, bèn đi hỏi ý kiến các tu sĩ dòng Tên mà ông ta 

quen thân. 

Ít bữa sau, trong một buổi hội rực rỡ Hélène tổ chức trong biệt thự của 

nàng ở Kamenni Ostrov, người ta giới thiệu với nàng một người đứng tuổi 

lanh lợi, tóc trắng như tuyết, mắt đen lánh, ông De Jobert, một tu sĩ dòng 

Tên áo ngắn.1 Trong khu vườn du dương tiếng nhạc và mờ mờ ánh đèn 

lồng, tu sĩ nói chuyện một hồi lâu với Hélène về lòng kính yêu Đức Chúa 

Trời, Đức Ki Tô, kính yêu Trái tim Thiêng Liêng của Đức Mẹ, và về những 

niềm an ủi mà chỉ có tấm lòng tín ngưỡng chân chính của Công giáo2 mới 

đem lại cho ta được trong đời này và trong kiếp sau. Mấy lần nàng và ông 

De Jobert mắt đều rớm lệ và giọng nói của nàng run run. 

Một vị khách lại mời nàng vũ làm cho câu chuyện của nàng với nhà chỉ 

đạo lương tâm tương lai của nàng phải ngưng lại. Hôm sau ông De Jobert 

lại nhà nàng một mình, vào buổi tối, rồi từ đó lui tới hoài. 

Một hôm ông ta dắt bá tước phu nhân vô một nhà thờ công giáo; nàng 

quì xuống trước bàn thờ. Người Pháp đứng tuổi mà có duyên đó đặt tay 

lên đầu nàng và sau này nàng kể lại rằng lúc đó nàng cảm thấy như một 

làn gió mát thổi vào tâm hồn nàng. Người ta bảo nàng rằng như vậy là 

nàng được phước lành đấy. 

Rồi người ta dắt tới nhà nàng một vị tu sĩ áo dài để nghe nàng xưng tội 

rồi rửa tội cho nàng. Hôm sau người ta đem lại cho nàng một cái hộp 

đựng bánh thánh để nàng dùng trong nhà. Ít bữa sau, nàng mừng rỡ hay 

rằng đã được vô giáo hội công giáo chân chính, rằng Giáo hoàng sắp được 

báo cáo về tin đó và sẽ gởi cho nàng một giấy tờ gì đó. 

Trong thời gian đó, tất cả những việc xảy ra ở chung quanh nàng và 

 
1 Dòng này do Giáo Hoàng thành lập vào thế kỷ XVI để chống lại các phái cải 

cách. 
2 Ki Tô giáo (Christianisme) gồm nhiều giáo phái: Công giáo (Catholicisme) 

của nhiều nước Tây Âu, Chính giáo (Orthodoxie) của nước Nga... 
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trong bản thân nàng, sự ân cần rất dễ chịu và thanh nhã của bao người 

cao quí1 đối với nàng, sự trong sạch như chim bồ câu trắng của nàng 

(nàng chỉ bận áo trắng, thắt dải trắng), tất cả những cái đó làm cho nàng 

rất thích thú; nhưng niềm thích thú đó không hề làm cho nàng quên dù 

trong một phút cái mục tiêu mà nàng đã nhắm. Về mưu mẹo thì kẻ ngu 

luôn luôn gạt được kẻ thông minh, nên chẳng bao lâu nàng hiểu rằng tất 

cả những lời lẽ, những ân cần đó chỉ nhắm mỗi một mục đích là bòn tiền 

của nàng để cúng vào các tổ chức dòng Tên, (người ta đã nói bóng nói gió 

tới điều đó). Trước khi cúng tiền, nàng đặt điều kiện là phải làm đủ thủ 

tục cần thiết để nàng được li dị. Theo nàng nghĩ thì tôn giáo nào cũng chỉ 

là để vớt vát một số nghi thức bề ngoài mà thỏa mãn dục vọng của con 

người. Vì vậy trong một buổi nói chuyện với vị cha-linh-hồn của nàng, 

nàng đòi ông ta cho nàng biết cuộc hôn nhân cũ của nàng ràng buộc nàng 

tới mực nào. 

Họ ngồi trong phòng khách, bên cạnh cửa sổ. Trời xẩm tõi. Hương hoa 

ngoài vườn phảng phất đưa vào. Hélène bận một chiếc áo dài trắng, ngực 

và vai thêu rua. Vị tu sĩ đẫy đà, má phinh phính, râu cạo nhẵn, miệng đa 

dục2 và thanh tú, ngồi bên cạnh Hélène, hai bàn tay trắng muốt nhũn 

nhặn chắp trên đầu gối, nụ cười tế nhị nở trên môi; ông ta vừa giảng 

quan niệm của ông về vấn đề nàng hỏi, vừa thỉnh thoảng đưa cặp mắt 

bình tĩnh mà cảm động ngắm vẻ đẹp của nàng. Hélène mỉm cười mà có vẻ 

băn khoăn, nhìn người đàn ông tóc quăn, má phính, nhẵn nhụi, lấm chấm 

ánh đen, và chờ đợi từng phút ông ta đổi hướng câu chuyện. Nhưng vị tu 

sĩ mặc dầu mê mẩn tâm thần, vẫn bị cái nghệ thuật điêu luyện của mình 

lôi cuốn. 

Vị chỉ đạo lương tâm đó lý luận như sau: «Vì không hiểu rõ ý nghĩa việc 

con làm3 nên con đã thề trung thành với một người đàn ông, người đàn 

ông đó đã kết hôn mà không tin vào tính cách tôn giáo của hôn nhân, do 

đó đã phạm một tội bất kính thực sự. Cuộc hôn nhân đó không có cái hỗ 

tương tính4 mà đáng lí nó phải có. Nhưng mặc dầu vậy, lời thề của con đã 

ràng buộc con. Bây giờ con bội thề. Như vậy con phạm tội gì? Tội nhẹ hay 

tội nặng? - Một tội nhẹ vì khi phạm tội con không có ác ý. Nếu bây giờ 

con kết hôn với người khác để có con thì tội của con có thể tha thứ được. 

Nhưng vấn đề có hai mặt: mặt thứ nhất... 

Hélène chán ngấy những lời đó, nở một nụ cười mê hồn rồi thình lình 

ngắt: 

 
1 Bản Hazan: thông minh. 
2 Bản Hazan: rắn rỏi. 
3 Bản Gallimard: không hiểu rõ bổn phận mà con phải lãnh. 
4 Bản Hagan: không có ý nghĩa hai phía. 
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- Nhưng con tưởng rằng con đã theo một tôn giáo chân chính thì con 

đâu còn bị những thề ước của một tôn giáo sai lầm ràng buộc nữa. 

Viên chỉ đạo lương tâm ngạc nhiên thấy cách đặt vấn đề đó thực giản dị 

như câu chuyện cái trứng của Christophe Colomb1. Tuy hoan hỉ rằng môn 

đệ của mình tấn tới mau một cách bất ngờ, ông ta cũng vẫn không từ bỏ 

cái lâu đài luận chứng mà ông đã tốn bao công phu xây dựng, ông ta mỉm 

cười bảo: 

- Chúng ta phải rán hiểu nhau, bá tước phu nhân ạ. 

Rồi ông ta bắt đầu bác những lý lẽ của người con gái tinh thần của ông 

ta. 

 

CHƯƠNG VII 

 

Hélène hiểu rằng về phương diện tôn giáo, việc li dị rất giản dị và dễ 

dàng, và các người chỉ đạo cho nàng làm khó chỉ vì họ sợ không biết 

chính quyền thế tục2 sẽ có thái độ ra sao. 

Cho nên nàng quyết định chuẩn bị dư luận cho cuộc li dị của nàng. 

Trước hết nàng khêu gợi lòng ghen của vị lão thần che chở cho nàng, rồi 

dùng đúng cái giọng lưỡi đã nói với anh chàng mê nàng kia mà nói với 

ông ta, cho ông ta hiểu rằng chỉ có cách cưới nàng làm vợ thì mới có 

quyền đối với nàng được. Mới đầu vị lão thần cũng ngạc nhiên như vị thân 

vương trẻ tuổi về đề nghị kết hôn của nàng trong khi chồng nàng còn 

sống sờ sờ ra đó; nhưng Hélène có một tin tưởng không gì lay nổi, lặp đi 

lặp lại rằng điều đó giản dị và tự nhiên như một thiếu nữ lấy chồng vậy, 

riết rồi ông ta cũng phải tin. Nếu nàng chỉ tỏ ra hơi do dự chút xíu, hoặc 

mắc cỡ, giấu giếm thì việc chắc chắn đã hỏng rồi; nhưng trái lại, nàng 

giản dị, ngây thơ, vui vẻ kể cho tất cả bạn thân của nàng (nghĩa là cho 

hết thành phố Pétersbourg) rằng vị thân vương và vị đại thần đều ngỏ lời 

cầu hôn với nàng, rằng nàng yêu cả hai người, không muốn làm cho ai 

buồn lòng cả. 

Thế là tin đồn khắp Pétersbourg - không phải tin Hélène muốn li dị 

(một tin như vậy sẽ làm cho nhiều người đứng ra phản đối ý định phi 

pháp đó rồi); mà là tin nàng Hélène phong nhã, đau khổ thắc mắc tự hỏi 

 
1 Trong một bữa tiệc có người chê việc tìm ra Tân lục địa chẳng có gì là 

lớn lao, hễ nghĩ tới là làm được. Colomb không đáp, lấy một quả trứng, 

thách ai đặt đứng nó được. Mọi người đều chịu, ông khẻ đập dập đít quả 

trứng, dựng đứng nó, rồi nói: «Chẳng khó khăn gì cả, nhưng phải nghĩ ra mới 

được.» 
2 Tức triều đình. Đối với uy quyền tinh thần là giáo hội. 
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không biết nên lấy ai bây giờ. Người ta không còn phải hỏi cái việc đó hợp 

pháp tới mức nào, mà chỉ hỏi đám nào hợp hơn và Triều đình sẽ có thái 

độ ra sao. Quả tình thì cũng có vài kẻ lạc hậu không hiểu nổi cái vấn đề 

cao cả đó, chê rằng ý định đó phạm tới sự thiêng liêng của hôn nhân; 

nhưng số đó đã ít ỏi, lại làm thinh còn đại đa số chỉ nghĩ tới hạnh phúc 

của Hélène và tự hỏi không biết nàng sẽ lựa đám nào. Chồng còn sờ sờ ra 

đó mà bước đi bước nữa, như vậy là phải hay trái thì không ai nói tới, vấn 

đề đó chắc đã được một số người «có kiến thức hơn bạn và tôi» giải quyết 

rồi; ai đâu mà tỏ vẻ hoài nghi về tính cách hợp pháp hay không của quyết 

định đó để bị chê cười là quê mùa, ngu ngốc. 

Chỉ duy có Maria Dmitrievna Akhrossimov1 mùa hè đó lại Pétersbourg 

thăm một người con trai là ngang nhiên nói thẳng ý kiến của mình ra, trái 

hẳn với dư luận chung. Gặp Hélène trong một cuộc khiêu vũ, bà ta chặn 

nàng lại ở giữa phòng khách và trong khi mọi người im lặng, bà cất tiếng 

oang oang mắng: 

- Vậy ra bây giờ, trong nhà chị, người ta tái giá trong khi chồng còn 

sống sờ sờ ra đấy hả? Chị tưởng đã bầy ra một trò mới mẻ lắm đấy hả? 

Này chị, cái trò ấy lạc hậu lắm. Người ta đã phát minh ra nó từ lâu rồi. 

Chúng vẫn làm cái trò đó trong các nhà... 

Vừa nói bà ta vừa xắn hai ống tay áo dài lên, bộ điệu hung dữ như mọi 

lần; bà nghiêm nghị ngó chung quanh2 rồi bỏ đi. 

Ở Pétersbourg người ta rất sợ bà nhưng cho bà ta hơi khùng cho nên 

người ta chỉ nhớ cái tiếng thô tục ở cuối câu của bà, người ta thì thầm rỉ 

tai nhau cho rằng nó tóm tắt đủ cái ý vị cay chua bà muốn diễn. 

Công tước Vassili, đặc biệt là hồi gần đây, hay quên khuấy điều mình 

mới nói, lặp đi lặp lại cả trăm lần một điều, mỗi khi lại thăm con gái đều 

bảo nàng: 

- Này Hélène, cha có chuyện muốn nói với con - ông ta nắm cánh tay 

con gái, kéo lại một chỗ vắng. Cha nghe phong thanh rằng con có ý định 

gì đó. Con hiểu chuyện gì rồi chứ? Này, con ạ, con biết lòng cha mừng 

lắm khi biết rằng con... Con đã đau khổ nhiều... Nhưng này con,... con cứ 

nghe tiếng lòng của con thôi... Cha chỉ nói với con bấy nhiêu thôi. 

Và để giấu một cảm xúc giả tạo, ông áp má vào má con gái rồi bỏ đi. 

Bilibine vẫn còn nổi tiếng là con người rất thông minh, hóm hỉnh, lại là 

chỗ bạn thân thẳng thắn của Hélène - các bà các cô sang trọng đẹp đẽ 

đều có một hạng bạn trai như vậy, hạng bạn trai không bao giờ đóng cái 

 
1 Tức Hung long. 
2 Bản Gallimard: ngó Hélène. 
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vai tình nhân cả - một hôm trong một nhóm thân mật bày tỏ ý kiến về vụ 

đó cho Hélène nghe. 

- Anh Bilibine ạ. (Bạn bè vào hạng Bilibine thì bao giờ Hélètie cũng gọi 

bằng tên họ - nàng vừa nói vừa đặt bàn tay trắng muốt đeo đầy nhẫn lên 

ống tay áo lễ phục của chàng). Xin anh cứ coi tôi như em gái anh, khuyên 

tôi nên làm sao bây giờ? Nên nhận lời đám nào? 

Bilibine nhăn trán ở phía trên cặp lông mày lại, mỉm cười suy nghĩ một 

chút rồi đáp: 

- Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó rồi, chị. Chỗ bạn chân thành, tôi đã nghĩ 

đi nghĩ lại về việc của chị. Này nhé, nếu chị lấy vị thân vương (ông ta 

muốn nói con người trẻ tuổi; và ông ta đếm trên đầu ngón tay) thì chị 

mất luôn cơ hội lấy ông kia, rồi chị làm cho Triều đình bất bình nữa (chị 

biết, có một thứ tình thân thuộc mà1). Nhưng nếu chị lấy lão bá tước chị 

sẽ làm cho dư niên của ông ta được sung sướng, rồi chị thành quả phụ 

của quan đại thần... mà vị thân vương kia lấy chị sẽ rất môn đăng hộ đối. 

Nói xong, ông ta cho nếp nhăn giãn ra. 

Hélène hớn hở, lại đặt bàn tay lên ống tay áo của Bilibine, bảo: 

- Thế mới thật là chỗ bạn chân chính. Nhưng tôi lại yêu cả hai người, 

không muốn làm phiền lòng ai cả. Tôi sẵn sàng hy sinh đời tôi cho cả hai 

được sung sướng. 

Bilibine nhún vai, tỏ ý rằng nàng khổ tâm vì điều đó thì ông vô phương 

an ủi. Ông ta nghĩ bụng: 

- Đàn bà đâu mà quá xá! Như vậy mới thực là đặt vấn đề không úp mở 

gì cả. Ý hẳn muốn lấy cả ba ông chồng một lúc đây. 

Ông ta nghĩ rằng tiếng tăm của mình đã vững rồi nên không ngại hỏi 

một câu rất đổi ngây thơ như vầy: 

- Nhưng này chị, thế còn chồng chị sẽ nghĩ sao về cái vụ này? Anh ấy 

liệu có thuận không? 

Hélène reo lên: 

- Ồ, anh ấy yêu tôi lắm kia! Có gì mà anh ấy không chiều ý tôi. 

Có mà Trời hiểu được tại sao nàng lại tưởng rằng Pierre rất yêu nàng. 

Bilibine lại nhăn trán lại, sắp thốt ra một câu dí dỏm đây. Ông ta bảo: 

- Cả cái việc li dị? 

Hélène cười rộ. 

 
1 Có lẽ tác giả muốn nói: tình thân thuộc giữa vị đại thần đó với nhà vua. 
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Trong số người dám hoài nghi tính cách không hợp pháp của cuộc hôn 

nhân dự định đó, có công tước phu nhân Kouraguine, mẫu thân của 

Hélène. Từ trước bà vẫn ghen tị với con gái và bây giờ nguyên nhân của 

sự ghen tị càng làm cho bà đau lòng hơn nữa, nên bà không làm ngơ 

được. Bà đi hỏi ý kiến một vị linh mục Nga để xem tôn giáo cho phép li dị 

không, chồng còn sống thì có quyền tái giá được không; vị linh mục bảo 

rằng không li dị được và chỉ cho bà ta coi một đoạn trong Phúc Âm tuyệt 

nhiên không chấp nhận (vị linh mục nghĩ vậy) một cuộc hôn nhân trong 

hoàn cảnh đó, và thấy vậy công tước phu nhân rất mừng rỡ. 

Nắm trong tay những luận chứng mà bà cho là không sao bác bỏ được 

đó, phu nhân sáng sớm đã lại nhà con gái để có thể gặp nàng một mình 

được. 

Nghe luận điệu của mẹ, Hélène mỉm cười dịu dàng mà mỉa mai. 

Công tước phu nhân bảo: 

- Nhưng trong Phúc Âm có dạy rõ ràng: kẻ nào cưới một người dàn bà li 

dị... 

- Ồ, má, má đừng nói bậy nữa. Má chẳng hiểu gì cả. Ở địa vị tôi, tôi có 

bổn phận... 

Hélène xen lẫn tiếng Nga vào tiếng Pháp vì nàng có cảm tưởng rằng nói 

tiếng Nga thì vụ này có cái gì không minh bạch. 

- Nhưng, này con. 

- Sao má lại không hiểu rằng Đức Giáo Hoàng có quyền cho phép 

miễn... 

Đúng lúc đó cô tùy nữ của Hélène vô báo rằng Điện Hạ ngồi chờ ở 

phòng khách, muốn được gặp mặt nàng. 

- Không, chị bảo ông ấy rằng tôi không muốn tiếp ông ấy, tôi bất bình 

về ông ấy lắm vì ông ấy đã không giữ lời hứa với tôi. 

Một thanh niên tóc vàng, mặt dài, mũi dài vừa bước vào vừa nói: 

- Thưa bá tước phu nhân, vạn tội vạn xá. 

Lão công tước phu nhân cung kính đứng dậy nhún mình chào. Người 

mới vô không thèm nhìn bà ta. Bà gật đầu chào con gái rồi len lén bước 

ra. 

Bà nghĩ bụng: «Ừ, nó có lý». Khi thấy Điện Hạ xuất hiện, những luận 

chứng1 của bà biến đâu hết. Vừa leo lên xe, bà vừa tự nhủ: «Nó có lý; 

làm sao mà suốt thời trẻ mình không biết điều đó nhỉ, tuổi xuân đâu có 

 
1 Bản Gallimard: ngán ngại. 
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trở lại. Mà điều đó giản dị quá đi.» 

Đầu tháng tám, công việc của Hélène đã định đoạt xong xuôi, nàng viết 

cho chồng (người chồng mà nàng tin rằng rất yêu nàng) một bức thư báo 

tin rằng nàng đã theo cái tôn giáo chân chính duy nhất và có ý kết hôn 

với N.N., vậy xin chàng làm những thủ tục cần thiết để li dị, những thủ 

tục mà người đưa thư sẽ chỉ cho chàng. 

«Bây giờ, tôi cầu chúa phù hộ độ trì cho anh. 

Bạn của anh: Hélène.» 

Bức thư đó mang tới nhà Pierre trong khi chàng ở trên chiến trường 

Borodino. 

 

CHƯƠNG VIII 

 

Cuối trận Borodino, Pierre lại rời trận địa pháo binh của Raïevski một 

lần nữa mà cùng với đám quân chạy dọc theo một cái khe về phía 

Kniazkovo; tới một trạm cứu thương, nhìn thấy toàn những máu me, nghe 

những tiếng rên rỉ, la khóc, chàng không ngừng lại, mà vội vã len vào 

đám quân, đi xa hơn nữa. 

Bây giờ chàng chỉ tha thiết làm sao thoát khỏi cho mau cảnh khủng 

khiếp mà chàng đã mục kích suốt ngày hôm đó, và trở lại đời sống bình 

thường, về phòng ngủ leo lên giường đánh một giấc cho yên. Chàng cảm 

thấy rằng muốn hiểu rõ lòng chàng, muốn hiểu được những điều chàng 

mới chứng kiến và cảm xúc thì trước hết phải trở lại cảnh sinh hoạt 

thường ngày đã. Nhưng cảnh đó còn đâu nữa. 

Đạn và trái phá không còn véo lên trên con đường chàng theo, nhưng 

đâu đâu cũng vẫn như ở trên chiến trường vậy. Đâu đâu cũng thấy những 

nét mặt đau khổ, lo lắng và đôi khi thản nhiên một cách kì dị; đâu đâu 

cũng thấy máu, thấy những bộ áo ca-pốt, và nghe thấy tiếng súng trường 

tuy mỗi lúc một xa mà vẫn không kém rùng rợn; lại thêm cái nỗi nóng 

nực và bụi bặm muốn nghẹt thở. 

Chạy được khoảng ba dặm trên đường cái Mojaïsk Pierre ngừng lại bên 

vệ đường. 

Bóng hoàng hôn buông xuống và tiếng gầm của đại bác đã im bặt. 

Pierre chống khuyủ tay nằm duỗi chân một hồi lâu, theo dõi những bóng 

đi qua mặt chàng trong đêm tối. Chàng cứ có cảm tưởng rằng một tạc 

đạn rít lên rùng rợn và bay lại phía chàng. Chàng giật mình ngồi dậy. 

Chàng không nhớ rõ ngồi lại đó bao lâu. Khoảng nửa đêm, ba người lính 
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kéo mấy cành khô lại ngồi bên cạnh chàng rồi nhóm lửa. 

Họ vừa đốt lửa vừa liếc mắt nhìn Pierre; họ bẻ bánh mi khô bỏ vào nồi, 

thêm ít mỡ vô. Một lát, mùi beo béo bốc từ trong nồi ra, hòa với mùi khói. 

Pierre nhỏm dậy, thở dài. Ba người lính vừa ăn vừa chuyện trò, chẳng để 

ý gì tới chàng cả. 

Một người bỗng hỏi Pierre: 

- Anh ở trung đoàn nào? 

Câu đó rõ ràng có nghĩa là «Nếu anh muốn thì chúng tôi sẽ cho anh ăn 

nhưng trước hết chúng tôi muốn biết anh có là người lương thiện không 

đã.» 

Pierre cảm thấy cần phải hạ địa vị xã hội của mình xuống cho gần họ 

và được họ hiểu mình hơn, nên đáp: 

- Tôi ư?... Thực ra tôi là một sĩ quan dân quân nhưng đơn vị của tôi 

không còn ở đây nữa; tôi lại để dự trận và lạc mất đội ngũ. 

Một người lính bảo: 

- Như vậy đó! 

Một người lính khác lắc đầu. 

Người thứ nhất liếm một chiếc muỗng bằng gỗ, chìa cho chàng rồi bảo: 

- Này, có muốn thì ăn đỡ cái món ra-gu tồi này. 

Pierre ngồi trước đống lửa và múc ngay trong nồi mà ăn, chưa bao giờ 

chàng thấy món nào ngon như vậy. Trong khi chàng cúi gầm trên miệng 

nồi, múc từng muỗng lớn nuốt lấy nuốt để thì mấy người lính làm thinh 

ngó khuôn mặt của chàng trong ánh lửa chập chờn. 

Một người lại cất tiếng hỏi: 

- Rồi anh phải đi về phía nào bây giờ hả? 

- Về Mojaïsk. 

- Bộ là một ông lớn hả? 

- Phải. 

- Tên gì? 

- Pierre Kirilovitch. 

- Vậy thì đi, Pierre Kirilovitch; bọn này chỉ đường cho. 

Và mấy người lính tiến với Pierre về Mojaïsk trong đêm tối mù mịt. 

Gà đã gáy sáng khi họ tới đồi Mojaïsk và bắt đầu leo cái dốc đưa lên 
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thành phố. Pierre cứ bước theo bọn lính mà quên bẵng rằng quán trọ của 

chàng ở dưới chân đồi, đã đi quá nó rồi. Lòng chàng ngổn ngang trăm 

mối, và không nhớ mình tới đâu nữa nếu lưng chừng dốc chàng không 

đụng nhằm người giữ ngựa lúc đó trở về quán trọ sau khi đã tìm chàng ở 

khắp Mojaïsk. Anh ta thấy trong bóng tối cái mũ trắng của chàng nên 

nhận ra được chàng, bảo: 

- Bẩm Đại nhân, chúng con tìm khắp nơi, đã thất vọng rồi chứ. Ủa, Đại 

nhân đi chân không à? Thôi, xin ngài về quán. 

Pierre đáp: 

- À, phải. 

Ba người lính ngừng lại. Một người hỏi: 

- Vậy là gặp lại được đơn vị rồi hả? Thôi chia tay nhau nhé, Pierre 

Kirilovitch. 

Hai người lính kia cũng nói: 

- Chào anh, Pierre Kirilovitch. 

Pierre đáp: 

- Chào các anh. 

rồi theo người giữ ngựa quay trở về quán trọ. 

Chàng thọc tay vào túi, nghĩ bụng: 

- Phải cho họ ít nhiều. 

Nhưng có một tiếng nói trong thâm tâm khuyên chàng: «Không, không 

nên.» 

Các phòng trong quán trọ không còn lấy một chỗ trống. Pierre trở ra 

ngoài sân, lấy áo khoác phủ lên đầu rồi ngủ ngay trong chiếc xe ngựa của 

chàng. 

 

CHƯƠNG IX 

 

Vừa mới ngả đầu trên chiếc nệm, chàng đã cảm thấy mình thiêm thiếp 

ngủ; nhưng bỗng chàng nghe thấy rõ ràng như trong cảnh thực vậy 

những tiếng nổ đùng đùng của đại bác, tiếng rên rỉ, la hét, tiếng trái phá; 

chàng ngửi thấy máu và mùi thuốc súng và nỗi kinh khiếp, sợ chết làm 

chàng nghẹt thở. Chàng hoàng hốt mở mắt, ló đầu ra khỏi chiếc áo phủ. 

Trong sân mọi vật đều yên tĩnh. Chỉ ở phía cổng là có một người lính hầu 

nói gì với người gác cổng và giẫm lép nhép trong bùn. Phía trên đầu 
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chàng, dưới mái che gió bằng ván, mấy con chim bồ câu nghe tiếng động 

khi chàng nhỏm dậy, hoảng hốt vỗ cánh trong bóng tối. Trong sân phảng 

phất cái mùi nồng nồng yên tĩnh của các quán trọ: mùi cỏ khô, mùi phân, 

mùi hắc ín; ngửi những mùi đó lúc này, chàng thấy vui vui. Qua cái 

khoảng trống giữa hai mái che gió đen sẫm, hiện ra một mảnh trời trong 

trẻo lấp lánh những sao. 

Chàng trùm đầu lại, nghĩ bụng: «Nhờ Trời, tất cả cái cảnh đó đã qua 

rồi. Ối! cái sợ hãi của con người thật là ghê gớm, mà sao mình sợ một 

cách nhục nhã thế! Còn họ, HỌ, thì từ đầu tới cuối, vẫn vững tâm, bình 

tĩnh...» 

HỌ đây là binh sĩ, là những người ở trận pháo, những người đã cho 

chàng ăn, những người đã cầu nguyện trước hình thánh. 

HỌ là những con người kì dị mà trước kia chàng không biết ấy và bây 

giờ trong óc chàng, nổi bật lên trên tất cả những người khác. Chàng nghĩ 

bụng trong khi thiêm thiếp ngủ lại: «Phải thành một người lính, một người 

lính thường mới được. Phải đem hết tâm hồn thể xác gia nhập đời sống 

chung đó, thấm nhuần những tình cảm nó làm cho họ thành những con 

người như vậy. Nhưng làm sao trút bỏ được hết mọi cái vô ích, cái gánh 

nặng quái quỉ của đời sống bề ngoài đi? Có một thời mình đã có thể như 

vậy được. Thời đó mình đã có thể trốn khỏi nhà như mình muốn. Rồi sau 

vụ đấu súng với Dolokhov mình cũng lại có thể bị bắt đi lính.» 

Và trong óc chàng tuần tự hiện ra bữa tiệc ở câu lạc bộ mà chàng đã 

thách Dolokhov đấu súng, rồi tới hình ảnh vị Ân nhân của chàng ở Torjok, 

tới một buổi họp long trọng của chi hội. Buổi họp đó ở tại Câu lạc bộ Anh. 

Một người quen thuộc, gần gũi, thân thiết ngồi ở đầu bàn. Chính là ông 

ấy! Chính là vị Ân nhân! Chàng nghĩ bụng: «Nhưng người đã chết rồi 

mà!» «Phải, người đã chết rồi, nhưng người đã sống lại mà mình không 

biết. Người chết, làm ta đau xót biết bao; bây giờ người sống lại, mừng 

quá!» Một phía bàn, có Anatole, Dolokhov, Nesvitzki và Denissov ngồi với 

mấy người khác. (Cái hạng gồm những người này cũng được xác định rõ 

ràng trong tâm hồn chàng như hạng người mà chàng gọi là HỌ). Và 

những kẻ đó, Anatole, Dolokhov, hò hét rầm rĩ, ca hát; nhưng giọng nói 

của Ân nhân vẫn trổi hơn cả, người nói không ngớt miệng, giọng tuy êm 

ái và an ủi mà vẫn oai vệ và bất tuyệt như tiếng súng gầm trên chiến 

trường. Pierre không hiểu vị Ân nhân nói gì nhưng chàng biết chắc (trong 

giấc chiêm bao, những ý nghĩ như vậy rất rõ ràng) rằng người nói về điều 

thiện và bảo ai cũng có thể thành như HỌ được. Còn HỌ thì bao vây Ân 

nhân, vẻ mặt người nào cũng can đảm, giản dị, hiền hậu. Nhưng mặc dầu 

hiền hậu, họ không nhìn Pierre, họ không biết chàng. Chàng muốn nói 

một câu gì để họ chú ý tới mình. Chàng đứng dậy và đúng lúc đó thấy 
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lạnh ở chân vì chân đã hở ra. 

Chàng xấu hổ, lấy tay kéo chiếc áo khoác phủ lên chân. Đúng cái lúc 

chàng sửa lại chiếc áo thì chàng bừng mắt tỉnh dậy, nhìn thấy vẫn những 

mái che gió đó, những cây cột đó, vẫn cái sân đó nhưng mọi vật đã xanh 

mờ mờ, sáng sủa, lấp lánh sương mai hoặc lốm đốm sương muối. 

Pierre nghĩ: «Sáng rồi. Nhưng mặc. Mình cần nghe nốt và hiểu những 

lời của Ân nhân.» Rồi chàng lại trùm áo khoác lên đầu, nhưng không còn 

thấy chi hội, cũng không thấy Ân nhân đâu nữa. Chỉ còn lại những ý nghĩ 

mà một người nào đó diễn ra rành mạch, hoặc do chính chàng nghĩ ra 

cũng không biết chừng. 

Tuy những ý nghĩ đó chỉ do những ấn tượng của chàng hôm đó gợi ra 

mà sau này nhớ lại, chàng vẫn tin chắc rằng có một người nào đó ở bên 

ngoài nói với chàng. Chàng có cảm tưởng rằng không khi nào trong lúc 

tỉnh chàng có thể có những ý nghĩ như vậy và diễn đạt nó được. 

Tiếng nói ở bên ngoài đó bảo chàng: «Điều khó khăn nhất là bắt cái tự 

do của con người phải thuận theo cái luật của Thượng Đế. Giản dị tức là 

phục tòng Thượng Đế. Không ai thoát khỏi sự ngự trị của Thượng Đế. Mà 

HỌ đều giản dị. HỌ không nói, họ hành động. Lời nói là bạc mà im lặng là 

vàng. Con người mà sợ chết thì không làm chủ được cái gì cả1. Ai mà 

không sợ chết thì cái gì cũng thuộc về người đó cả. Không trải qua cảnh 

đau khổ thì con người không biết giới hạn của mình, không tự biết mình. 

Điều khó nhất (Pierre vẫn tiếp tục suy nghĩ hoặc nghe ai nói) là hợp nhất 

được trong bản thân mình ý nghĩa của mọi vật. Hợp nhất tất cả ư? - 

chàng tự nhủ - không, không đúng hẳn. Người ta không thể hợp nhất tư 

tưởng được; mà phải HÒA HỢP nó với nhau! Đúng, PHẢI HÒA HỢP NÓ, 

HÒA HỢP NÓ!» Chàng lặp lại như vậy, trong lòng phấn khởi, cảm thấy 

rằng mấy tiếng đó, chỉ mấy tiếng đó mới diễn được đúng điều chàng 

muốn nói và giải quyết được tất cả vấn đề nó dày vò chàng. 

- Phải, phải hòa hợp; tới lúc phải hòa hợp rồi. 

- Phải thắng xe, tới lúc phải thắng xe rồi, bẩm Đại nhân. - Có tiếng 

người lặp lại: Bẩm Đại nhân, phải thắng xe, tới lúc phải thắng xe rồi2. 

Đó là tiếng người giữ ngựa đánh thức chàng dậy. Mặt trời giọi thẳng 

vào mặt chàng. Chàng ngó mặt sân dơ dáy của quán trọ, giữa sân là một 

cái giếng bọn lính đang cho những con ngựa gầy giơ xương uống nước 

trong khi các xe tải đang kéo ra khỏi cổng. Pierre lợm giọng quay mặt đi, 

nhắm mắt lại, ngồi phịch xuống chiếc xe như cũ. «Không, ta không muốn 

 
1 Bản Gallimard: thì vô dụng. 
2 Theo chú thích trong bản Gallimard thì hai tiếng Nga: «hòa hợp» và «thắng 

xe» hơi giống nhau, chỉ khác một chút ở phần tiếp đầu (préfixe). Có sách 

bảo hai tiếng đó là một. 
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nhìn thấy cảnh đó nữa, không muốn thấy, không muốn hiểu nữa, ta chỉ 

muốn hiểu cái điều đã phát giác cho ta trong giấc ngủ thôi. Giá chỉ thêm 

một giây nữa thôi là ta hiểu được hết rồi. Và bây giờ ta phải làm gì đây? 

Hòa hợp, phải, nhưng làm sao hòa hợp được hết thảy?» Và chàng hoảng 

sợ cảm thấy rằng cái ý nghĩa thâm thúy của điều chàng cảm thấy và nghĩ 

trong giấc mơ đã biến mất. 

Người giữ ngựa, người đánh xe và người gác cổng kể cho Pierre hay 

rằng một sĩ quan bảo quân Pháp tiến tới gần Mojaisk và quân ta đang rút 

lui. 

Pierre đứng dậy, ra lệnh thắng xe, thắng xong thì phải đuổi kịp mình 

ngay, rồi chàng rời quán trọ trước, đi bộ qua thành phố. 

Quân đội đã rút đi hết rồi, để lại phía sau non mười ngàn thương binh 

chen chúc trong cái sân, tại cửa sổ các nhà và đi từng đoàn trên đường. 

Chung quanh các xe bò dùng để chở họ, vang lên những tiếng la hét, chửi 

bới; có kẻ đấm đá nhau nữa. Chiếc xe của Pierre vừa đuổi kịp chàng, 

chàng mời một viên tướng bị thương mà chàng quen lên ngồi chung xe và 

đưa ông ta về tới Moscou. Dọc đường, Pierre hay tin rằng em vợ mình và 

công tước André đã chết. 

 

CHƯƠNG X 

 

Ngày 30 Pierre tới Moscou. Ở trạm canh, chàng gặp một sĩ quan phụ tá 

của bá tước Rostoptchine. Ông ta bảo chàng: 

- Chúng tôi kiếm ngài khắp nơi. Bá tước rất cần gặp ngài, mời ngài tới 

gấp. 

Pierre không về nhà, thuê một chiếc xe lại thẳng nhà quan tư lệnh. 

Rostoptchine sáng hôm đó mới từ biệt thự tại vùng ngoại ô Sokolniki trở 

về thành phố. Phòng trước và phòng khách của ông chật ních những công 

chức ông ta triệu tới hoặc tự ý tới để xin chỉ thị. Vassiltchikov và Platov đã 

được hội kiến với ông và cho biết rằng không sao phòng thủ được Moscou, 

phải để cho địch chiếm thôi. Tin đó mà người ta còn giấu dân chúng, đã 

được các công chức và giám đốc các cơ quan hảnh chánh hay cả rồi; họ 

cũng biết rõ như Rostoptchine rằng Moscou sẽ bị địch chiếm, và để trút 

trách nhiệm, họ đều tới nhà viên tư lệnh để hỏi xem phải tính cách nào 

cho các cơ quan giao phó cho họ. 

Pierre vừa bước vô phòng khách thì một liên lạc viên của quân đội ở 

trong phòng bá tước bước ra. 
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Khi đi ngang phòng khách, liên lạc viên ra dấu thất vọng để trả lời các 

câu người ta hỏi ông. 

Trong khi ngồi chờ, Pierre đưa cặp măt mệt nhọc nhìn các công chức 

già trẻ, văn võ ở chung quanh. Mọi người đều có vẻ bất bình, lo lắng. 

Thấy có một ngươi quen ở trong một nhóm, chàng tiến lại gần. Người ta 

chào chàng rồi tiếp tục câu chuyện nói dở: 

- Đuổi đi rồi lại gọi về, thì cũng chẳng sao; trong tình cảnh này, có ai 

mà bảo đảm được cái gì đâu. 

Một người khác chìa một tờ giấy in ra, bảo: 

- Phải, nhưng mà đây này, ông ấy viết rằng... 

Người thứ nhất nói: 

- Đó là chuyện khác. Đối với nhân dân thì phải vậy. 

Pierre hỏi: 

- Giấy gì thế? 

- Đây, bản tuyên cáo cuối cùng của ông ấy. 

Pierre cầm lấy đọc: 

«Để sớm bắt liên lạc với đạo quân đương tiến về phía ngài, Điện hạ Tối 

quang minh đã vượt qua Mojaisk và đóng ở một vị trí phòng vệ vững vàng 

mà quân thù không thể tập kích được. Từ Moscou đã chuyển bốn mươi 

tám cỗ đại bác với đủ đạn dược cho ngài; và ngài nói chắc rằng sẽ bảo vệ 

Moscou cho tới giọt máu cuối cùng, nếu cần thì sẵn sàng chống cự ngay 

trong các đường phố. Vậy các anh em đừng lo ngại gì cả nếu các công sở 

phải tạm đóng cửa để dời tới một chỗ chắc chắn. Còn về phần chúng ta, 

chúng ta sẽ trừng trị quân ăn cướp đó cho đích đáng! Tới lúc động dụng, 

bản chức sẽ cần những trai tráng lực lưỡng, thành thị cũng như thôn quê. 

Bản chức sẽ phát lời hiệu triệu trong một hay hai ngày; nhưng hiện nay 

chưa cần, cho nên chưa kêu gọi. Có một cái rìu thì cũng tốt, có một cây 

mác thì cũng hay, tốt nhất là có một cây đinh ba: một tên Pháp không 

nặng hơn một bó lúa mạch đâu. Ngày mai, sau bữa chiều, bản chức sẽ 

cho rước hình thánh Ibérie đến nhà thương Catherine, làm phép thánh ở 

đó cho nước hóa thiêng và trị các thương binh được mau lành. Bản chức 

bây giờ đã bình phục rồi; vừa rồi đau một con mắt, bây giờ thì đã trông tỏ 

CẢ HAI CON.» 

Pierre nói: 

- Vài quân nhân có bảo tôi rằng đừng nên nghĩ tới chuyện chiến đấu 

trong thành và vị trí... 
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Công chức thứ nhất bảo: 

- Thì lúc nãy chúng tôi cũng nói với nhau như vậy. 

Pierre hỏi: 

- Còn cái câu «vừa rồi đau một con mắt, bây giờ thì đã trông tỏ cả hai 

con» là nghĩa gì vậy? 

Viên sĩ quan phụ tá mỉm cười đáp: 

- Bá tước vừa bị chắp mắt. Ngài rất lo lắng khi tôi cho ngài hay rằng 

dân chúng tới hỏi thăm ngài. - Bỗng ông ta hỏi Pierre, miệng vẫn cười 

cười: À, bá tước này, chúng tôi nghe nói ngài có chuyện lôi thôi trong gia 

đình ra sao đấy, hình như bá tước phu nhân... 

Pierre thản nhiên đáp: 

- Tôi chẳng nghe nói gì cả. Người ta đồn ra sao? 

- Ồ, bá tước lạ gì, nhiều khi thiên hạ chỉ bịa chuyện ra. Tôi nghe người 

ta đồn ra sao thì nói lại thế thôi. 

- Và người ta đồn ra sao? 

Viên sĩ quan phụ tá vẫn mỉm cười: 

- Người ta đồn rằng bá tước phu nhân sắp đi ngoại quốc. Chắc chắn chỉ 

là chuyện nhảm. 

Pierre lơ đãng ngó chung quanh: 

- Có thể được lắm. 

Chàng trỏ một ông già nhỏ con, râu và lông mày bạc phơ, mặt hồng 

hào, bận một chiếc cáp-tăng màu lam rất sạch sẽ, hỏi: 

- Ông ấy là ai vậy? 

- Ông ấy ư? Một thương gia, một chủ quán rượu, tên là Verestchaguine. 

Chắc ngài đã nghe nói về cái vụ tuyên cáo đó chứ? 

- A, ông ta là Verestchaguine đấy à? 

Chàng vừa nói vừa ngắm khuôn mặt bình tĩnh và cương quyết của ông 

già mà không thấy có vẻ gì là gian trá cả. Viên sĩ quan phụ tá bảo: 

- Không phải ông ta. Người viết bản tuyên cáo là con trai ông ta, hiện ở 

trong khám, đáng kiếp.1 

Một ông già cũng nhỏ con, đeo huân chương ở ngực và một viên chức 

ngươi Đức cổ đeo huân chương lại gần nhóm người đang nói chuyện. Viên 

sĩ quan phụ tá kể: 
 

1 Bản Hazan: có lẽ sẽ bị tội nặng. 
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- Cái vụ tuyên cáo đó cũng hơi rắc rối. Nó xảy ra hai ba tháng trước. Có 

kẻ tố cáo cho bá tước biết. Ngài cho điều tra. Gavrilo Ivanitch điều tra: thì 

ra tờ tuyên cáo đã qua tay sáu mươi ba mạng. Ông bắt được một kẻ, hỏi: 

ai đưa cho anh? Tên nọ, tên nọ. Ông ta lại nhà tên này: còn anh, ai đưa 

cho anh? Và cứ thế, cuối cùng là tới Verestchaguine... một gã lái buôn 

chất phác, dễ thương - viên sĩ quan mỉm cười - Người ta hỏi hắn: «Ai đưa 

cho anh tờ này?» Chúng ta đều biết người nào đã đưa cho hắn rồi. Chỉ có 

ông giám đốc Bưu Điện chứ có ai khác nữa. Rõ ràng là họ đã thông đồng 

với nhau. Hắn đáp: «Chẳng ai đưa cho tôi cả, chính tôi đã viết.» 

Hăm dọa rồi dỗ dành, hắn cũng một mực đáp rằng chính hắn viết. Bản 

báo cáo gởi lên bá tước. Ngài cho gọi hắn tới: - «Ai đưa cho anh tờ tuyên 

cáo này? - Chính con đã viết ra». - Viên sĩ quan mỉm cười vui vẻ và tự đắc 

- Chư vị còn lạ gì bá tước. Ngài nổi cơn lôi đinh lên: A, cả gan thật, dối trá 

mà lại lì lợm đến mức đó!... 

Pierre nói: 

- Phải, tôi hiểu, bá tước muốn cho hắn tố cáo Klioutcharev. 

Viên sĩ quan phụ tá đâm hoảng, bảo: 

- Đâu có, cần gì phải vậy. Klioutcharev đã bị vài tội nhỏ rồi, nên đã bị 

đầy. Nhưng có điều chắc chắn là bá tước nổi dóa lên: «Làm sao mày có 

thể viết ra được?» Ngài lấy tờ báo Hambourg ở trên bàn, chìa ra: «Đây 

này, đâu mày có viết, mày chỉ dịch, mà dịch bậy, vì mày không biết tiếng 

Pháp, đồ ngu!» Và chư vị nghĩ coi, hắn vẫn đáp: «Không, tôi có đọc tờ 

báo nào đâu, chính tôi viết ra mà. - Nếu vậy thì mày là tên phản quốc và 

tao sẽ đưa mày ra tòa, mày sẽ bị treo cổ. Ai đưa cho mày thì thú đi - Tôi 

không đọc tờ báo nào cả, chính tôi đã viết ra mà». Hắn cứ một mực như 

vậy. Bá tước cho gọi cha hắn lại. Vô phương! Hắn vẫn khai như cũ. Thế là 

đưa hắn ra tòa, hắn bị đày khổ sai thì phải. Bây giờ ông già tới xin cho 

con. Nhưng hắn là một tên vô lại. Chư vị còn lạ gì, con một thương gia, 

khinh bạc, hay tán gái, học dăm ba chữ ở đâu ấy rồi chẳng coi ai ra gì cả. 

Hắn vào cái hạng như vậy. Cha hắn có một quán rượu ở Cầu Đá mà trong 

nhà có một bức ảnh lớn Đức Chúa Cha một tay cầm vương trượng, một 

tay cầm quả địa cầu, chư vị thử tưởng tượng. Hắn đem bức hình về nhà 

vài ngày, để làm gì chư vị có biết không? Hắn kiếm đâu được tên thợ vẽ 

chó chết... 

 

CHƯƠNG XI 

 

Đang nghe dở câu chuyện thì Pierre được quan tư lệnh mời vô. 
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Bá tước Rostoptchine cau mày, đưa tay lên xoa mắt và trán khi Pierre 

bước vô. Một người tầm vóc trung bình đương nói với ông ta, thấy Pierre 

bèn im bặt rồi đi ra. 

Khi người đó ra ngoài rồi, Rostoptchine bảo Pierre: 

- A, xin chào vị chiến sĩ lừng danh. Chúng tôi được nghe nói đến những 

chiến công oanh liệt của anh. Nhưng vấn đề không phải ở đó. Này anh, 

nói riêng với nhau, anh là hội viên Tam Điểm phải không? - Giọng ông ta 

nghiêm như có cái ý trách rằng như vậy là bậy, nhưng ông ta sẵn sàng 

tha thứ cho. Pierre làm thinh.- Này anh, tôi biết rõ rồi, nhưng hội viên 

Tam Điểm cũng có nhiều hạng, và tôi mong rằng anh không ở trong cái 

hạng lấy cớ rằng muốn cứu nhân loại mà làm hại nước Nga. 

Pierre đáp: 

- Phải, tôi là hội viên Tam Điểm. 

- Vậy, anh nghe tôi này. Chắc anh biết rằng ông Speranski và ông 

Magnitzki đã được an trí một nơi rồi; ông Klioutcharev và mấy kẻ khác 

muốn lấy cớ xây dựng lại đền Salomon để cố phá hoại ngôi đền tổ quốc 

cũng bị an trí cả rồi. Anh phải hiểu rằng tôi làm vậy vì có vài lí do và nếu 

viên giám đốc Bưu Điện Moscou không nguy hiểm thì tôi đã không đày 

ông ta làm gì. Tôi mới hay rằng anh đã cho ông ta mượn xe để rời thành 

phố, lại giao cho ông ta giữ một số giấy tờ gì đó nữa. Tôi vốn mến anh, 

không muốn điều gì hại cho anh đâu; mà tuổi anh chỉ bằng nửa tuổi tôi, 

cho nên tôi lấy tư cách một người vào hàng cha chú mà khuyên anh nên 

thôi đi, đừng giao thiệp với hạng người đó nữa và nên rời khỏi nơi này 

càng sớm càng tốt. 

Pierre hỏi: 

- Nhưng thưa bá tước, Klioutcharev có tội gì kìa? 

Rostoptchine quát: 

- Đó là việc của tôi, can cớ gì đến anh mà anh hỏi. 

Pierre không ngó Rostoptchine, bảo: 

- Người ta buộc tội ông ta là đã truyền bá những tờ tuyên cáo của 

Napoléon, nhưng không có chứng cớ gì cả, còn Verestchaguine... 

Rostoptchine cau mày, ngắt lời chàng, quát lớn hơn nữa: 

- Chính cái vụ đó, Verestchaguine là một tên phản tặc, bán nước, nó sẽ 

phải đền tội một cách xứng đáng. (Giọng viên tư lệnh giận dữ, hằn học 

như khi người ta bị ai nhục mạ). Nhưng tôi cho mời anh lại đây không 

phải để anh phê phán hành động của tôi; tôi cho mời anh lại để khuyên 

răn anh, hay ra lệnh cho anh, anh muốn hiểu cách nào cũng được. Tôi yêu 
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cầu anh tuyệt giao với cái bọn như Klioutcharev và rời khỏi nơi này đi. 

Còn cái trò ngu xuẩn của họ, tôi sẽ thẳng tay trị, không chừa ai. - (Có lẽ 

ông ta cảm thấy rằng mình hơi quá lố, Bezoukhov đã mắc một tội gì đâu 

mà phải dọa như vậy, nên ông ta thân mật nắm cánh tay Pierre và nói 

tiếp): Chúng ta sắp phải chịu một quốc nạn, tôi bận việc quá, không thể 

tỏ vẻ nhã nhặn với mọi người có việc lại với tôi. Nhiều khi đầu tôi choáng 

váng! Sao, còn anh, lúc này anh làm gì? 

Pierre không nhìn lên, vẻ mặt vẫn tư lự: 

- Chẳng làm gì cả. 

Rostoptchine lại cau mày: 

- Tôi lấy tình thân mà khuyên anh. Nên dông đi, càng sớm càng tốt, tôi 

chỉ nói với anh có vậy thôi. Khôn thì sống! Thôi chào anh. 

Pierre vừa ra tới bực cửa thì ông ta nói theo. À này, phải bá tước phu 

nhân đã sa vào nanh vuốt các thánh cha hội Ki Tô rồi không? 

Pierre không đáp, cau mày bước ra; chưa bao giờ chàng bực tức như 

vậy. 

Về tới nhà thì trời tối. Tối đó có bảy tám người lại tìm chàng: viên thư kí 

ủy ban, viên đại tá tiểu đoàn của chàng, viên quản lí, người quản gia và 

mấy người lại xin xỏ nhờ cậy. Người nào cũng có việc cần giải quyết với 

chàng. Chàng chẳng hiểu chút gì về các việc đó cả, không chú ý tới, chỉ 

trả lời sao cho họ mau mau bước ra cho rảnh. Còn lại một mình, chàng 

mới bóc bức thư của vợ ra đọc. 

“ - HỌ, tức binh sĩ ở tại trận pháo, công tước André chết... ông già... 

Giản dị tức là phục tòng Thượng Đế. phải đau khổ... ý nghĩa mọi sự... hòa 

hợp... Vợ mình đi lấy chồng... Phải quên đi và hiểu...» 

Chàng để nguyên y phục, nằm lăn ra giường rồi ngủ thiếp đi liền. 

Sáng hôm sau, khi chàng tỉnh dậy, người quản gia cho chàng hay rằng 

bá tước Rostoptchine cho một người cảnh sát tới hỏi xem bá tước 

Bezoukhov đã đi chưa hoặc đã sửa soạn đi chưa. 

Cả chục người đợi chàng ở phòng khách để hỏi han công việc. Pierre vội 

vã thay quần áo, nhưng không xuống tiếp họ mà xuống cầu thang ở phía 

sau rồi ra cổng. 

Từ đó cho tới khi Moscou bị tàn phá hết, người nhà của chàng tìm kiếm 

khắp nơi mà không thấy chàng, không biết chàng sống chết ra sao. 

 



279 

 

CHƯƠNG XII 

 

Gia đình Rostov ở lại Moscou tới ngày mùng một tháng chín, trước ngày 

quân địch vô thành có một hôm. 

Sau khi Petia đi Bela Tserkov, nơi thành lập trung đoàn cô-dác 

Obolenski mà cậu được tuyển vô, bá tước phu nhân nơm nớp lo sợ. 

Hai cậu con trai của bà ở cả mặt trận, cà hai đều xa nhà xa cửa, không 

được bà săn sóc, và cả hai đều có thể tử trận được lắm, biết đâu chừng, 

như ba người con trai của một bà bạn nọ; mùa hè năm đó, lần đầu tiên ý 

nghĩ đó hiện ra trong óc bà một cách rõ rệt ghê gớm. Bà rán gọi Nicolas 

trở về; bà muốn đi thăm Petia, vận động cho cậu một chỗ làm nào ở 

Pétersbourg, nhưng cả hai việc đó đều không thành. Petia không thể về 

được trừ khi trung đoàn của cậu cũng trở về, hoặc cậu được chuyển qua 

một trung đoàn chiến đấu khác. Nicolas thì hiện không biết đóng ở đâu, 

và từ khi nhận được bức thư cuối cùng của chàng kể tỉ mỉ cuộc gặp gỡ nữ 

công tước Maria thì tin tức bặt luôn. Đêm đêm, phu nhân trằn trọc hoài, 

hễ chợp mắt là chiêm bao thấy hai con tử trận. Sau bao lần được bạn bè 

khuyên nhủ, mách bảo, bá tước tìm được một cách để cho phu nhân yên 

dạ. Ông xin cho Petia chuyển từ trung đoàn Obolenski qua trung đoàn 

Bezoukhov đương thành lập gần Moscou. Vậy, mặc dầu Petia vẫn ở trong 

quân đội, phu nhân cũng được an ủi đôi phần, ít nhất cũng có được một 

cậu con ở bên cạnh để bà che chở, săn sóc và có thể hi vọng rằng sẽ vận 

động được cho cậu khỏi phải đi xa, được giữ một chức vụ nào khỏi phải ra 

mặt trận. Khi chỉ có một mình Nicolas ở chỗ lằn tên mũi đạn thì bà có cảm 

tưởng (và tự trách mình) rằng bà quí cậu con trai lớn hơn hết thảy các 

con; nhưng tới khi cậu con trai út, cậu bé nghịch ngợm, không chịu học 

hành gì cả, chỉ phá phách, quấy rầy mọi người đó, khi cậu Petia mũi tẹt, 

mắt đen lánh tinh quái, má mơn mởn hồng hào, phơn phớt lớp lông măng 

đó, cũng ở ngoài mặt trận nữa, đương cùng với những gã to lớn, dữ tợn, 

tàn ác, chiến đấu mà lấy làm thích, thì phu nhân lại có cảm tưởng rằng bà 

yêu cậu con đó vô cùng, hơn hết thảy các con khác, hơn nhiều. Bà mong 

ngóng từng phút cái ngày cậu Petia được trở về Moscou, và ngày đó càng 

tới gần bà càng sốt ruột. Bà cứ lo rằng không bao giờ được thấy hạnh 

phúc đó. Chẳng những Sonia, ngay đến Natacha, cô con gái yêu quí của 

bà, ngay cả đến chồng bà nữa, hễ thấy mặt họ là bà đâm bực mình. Bà 

nghĩ bụng: «Sao mà cứ thấy mặt họ hoài vậy? Mình chỉ cần có Petia thôi 

mà, đâu có cần gì đến họ?» 

Cuối tháng tám gia đình Rostov nhận được bức thư thứ nhì của Nicolas 

gởi từ tỉnh Voroneje, nơi chàng được phái tới mua ngựa. Bức thư đó không 
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làm cho phu nhân yên tâm: biết rằng Nicolas được ở ngoài vòng nguy thì 

bà lại càng lo lắng thêm cho cậu Petia. 

Mặc dầu các người quen thuộc của gia đình Rostov đã lần lượt kẻ trước 

người sau rời khỏi Moscou từ ngày 20 tháng tám, mặc dầu mọi người đều 

khuyên bà tản cư ngay đi, bà vẫn một mực ở lại đợi cho được cậu con yêu 

quí Petia, cậu con cưng của bà về đã. Sau cùng, ngày 28 cậu về. Thái độ 

âu yếm thiết tha đến cực điểm, như điên như dại của bà làm cho chàng sĩ 

quan mười sáu tuổi đó thấy ngượng. Bà giấu kĩ cái ý không muốn cho 

chàng rời ổ nữa, nhưng Petia cũng vẫn đoán ra được và tự bản năng cậu 

sợ rằng ở gần mẹ, lòng mình mềm yếu đi như đàn bà (cậu nghĩ thầm như 

vậy), nên tỏ vẻ lạnh lùng với mẹ. Trong thời gian ở Moscou, cậu lánh mặt 

mẹ mà gần gũi với Natacha mà từ trước tới giờ cậu vẫn quí mến đặc biệt, 

gần như mê chị. 

Do cái tính vô tư lự của bá tước mà ngày 28 tháng tám, vẫn chưa sửa 

soạn xong để ra đi; những xe tải ở điền trang Riazan và điền trang ngoại 

ô Moscou, bá tước cho gọi tới để chở hết đồ đạc đi thì mãi tới ngày 30 mới 

tới. 

Từ ngày 28 tới ngày 31 tháng 8, tất cả đô thành Moscou náo động lên. 

Ngày nào từ cửa ô Dorogomilov1 người ta cũng đưa vô khắp thành phố cả 

ngàn thương binh trong trận Borodino, trong khi cả ngàn chiếc xe tải đầy 

nhóc người và đồ đạc do những cửa ô khác mà tản cư ra ngoài thành. Mặc 

dầu có những tờ yết thị của Rostoptchine2, hoặc có lẽ chính vì có những 

yết thị đó, mà những tin tức kì dị nhất, trái ngược nhau nhất, lan truyền 

khắp nơi. Người thì bảo rằng có lệnh cấm rời khỏi Moscou; kẻ lại bảo, trái 

lại, người ta đã gỡ tất cả các hình thánh ở các nhà thờ và ép buộc mọi 

người phải ra đi; người này bảo ở Borodino, đã khai chiến một trận nữa và 

quân Pháp đã thua; người kia bảo trọn đạo quân Nga đã bị tiêu diệt; 

người thì nói dân quân Moscou sắp lại khu Ba Núi do các giáo phẩm dẫn 

đầu; người lại rỉ tai rằng chủ giáo Augustin không được phép đi đâu cả, 

một bọn do thám đã bị bắt và nông dân nổi loạn cướp bóc các đoàn xe tải 

trên đường, vân vân. Nhưng toàn là những tin vịt cả; sự thực thì kẻ đi 

cũng như người ở (mặc dầu hội đồng quân sự ở Fili quyết định bỏ ngỏ 

Moscou lúc đó chưa họp), đều cảm thấy rằng thế nào Moscou cũng lọt vào 

tay địch, vậy phải tháo thân cho mau, chở theo tài sản đi. Người ta có 

cảm tưởng rằng mọi sự sẽ sụp đổ thình lình và thay đổi hết; vậy mà ngày 

mùng một tháng chín vẫn như cũ. Y như một kẻ tử hình bị dẫn tới đoạn 

đầu đài, biết rằng chỉ một lát nữa sẽ rồi đời, mà vẫn còn ngó chung 

quanh, sửa lại cái mũ cho ngay ngắn, dân thành Moscou cũng biết số 

 
1 Phía tây đô thành. 
2 Bản Hazan thêm: hoặc chẳng liên quan gì tới những yết thị đó. 
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mạng không sao tránh khỏi của mình rồi, cũng biết rằng hoàn cảnh sinh 

hoạt sẽ xáo trộn hẳn, vậy mà lúc đó cũng vẫn tiếp tục cuộc sinh hoạt bình 

thường như trước. 

Suốt ba ngày trước khi Moscou thất thủ, gia đình Rostov rối rít, lo lắng 

trăm điều. Bá tước Ilia Andreievitch chạy hết đầu này tới đầu nọ hỏi thăm 

tin tức, còn các người khác trong nhà thì lăng xăng ra những mệnh lệnh 

mơ hồ, hấp tấp để tản cư. 

Bá tước phu nhân coi gia nhân gói xếp đồ đạc; luôn luôn gắt gỏng, bất 

bình, bà đi kiếm hoài Petia mà cậu cứ tránh mặt bà, suốt ngày nói chuyện 

với Natacha, làm cho bà phát ghen với nàng. Chỉ duy có Sonia là lo mặt 

thực tế, gói ghém đồ đạc lại. Nhưng từ ít lâu nay nàng rầu rĩ và lặng lẽ. 

Trước mặt nàng, phu nhân đã vui vẻ bàn về bức thư của Nicolas kể 

chuyện nữ công tước Maria, và cho rằng cuộc gặp gỡ giữa con trai bà và 

nữ công tước là do Trời định. 

Bà bảo: 

- Khi Bolkonski đính hôn với Natacha, tôi có bao giờ vui mừng đâu, 

nhưng từ hồi trước tới giờ tôi vẫn mong thằng Nicolas cưới nữ công tước 

và tôi có linh cảm rằng việc đó sẽ thành. Được vậy thì tốt đẹp quá! 

Sonia biết rằng sự thực như vậy, chỉ có mỗi một cách cứu vớt được gia 

đình này là kiếm cho Nicolas một cô vợ giàu, mà nữ công tước Maria là 

một đám rất tốt. Nhưng nghĩ vậy nàng thấy chua xót trong lòng. Mặc dầu 

rầu rĩ hoặc chính vì rầu rĩ, nàng lãnh hết cả mọi việc gói ghém, dọn dẹp 

nhà cửa để tản cư, đến nỗi không được một phút hở tay nữa. Hai ông bà 

bá tước để mặc nàng ra lệnh cho gia nhân. Petia và Natacha trái lại, đã 

không giúp đỡ cha mẹ mà còn nhiều khi quấy rầy, làm vướng chân mọi 

người nữa. Suốt ngày, họ chạy rầm rầm trong nhà, la hét và vô cớ cười 

vang lên. Họ đùa giỡn chẳng vì một lý do gì đặc biệt cả, mà chỉ vì tâm 

hồn họ vui vẻ, và việc gì xảy ra cũng làm cho họ cười đùa vui mừng được. 

Petia vui vì mới hồi nào ở nhà, chỉ là một đứa con nít mà bây giờ đã ra vẻ 

người lớn, đã thành một một hảo hán như mọi người khen nữa; cậu sung 

sướng được ở nhà, sung sướng rằng ở Bela Tserkov cậu không có hi vọng 

gì được dự chiến, thì về đây, tại Moscou này, chắc chắn sẽ có cơ hội được 

giao phong; nhất là cậu sung sướng vì Natacha vui vẻ: từ trước cậu vẫn 

bắt chước đúng tâm trạng của chị. 

Còn Natacha thì lúc này vui vì trước kia đã ủ rũ lâu quá rồi, vì không ai 

nhắc nhở nguyên nhân nỗi buồn của nàng nữa, và vì nàng đã mạnh khỏe 

lại rồi. Nàng cũng vui vì có một người thán phục nàng (lòng thán phục của 

người khác cần thiết đối với nàng cũng như dầu mỡ cần thiết cho một bộ 

máy chạy được trơn tru), và người đó là Petia. Và cả hai chị em đều vui vẻ 
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nhất là vì chiến tranh đã tới sát Moscou, hai bên sẽ đánh nhau ở cửa ô, 

chính quyền đã phát khí giới và mọi người đều bỏ chạy đi nơi khác, tóm 

lại vì có một việc gì phi thường đương xảy ra, mà sự phi thường luôn luôn 

làm cho người ta vui thích, nhất là khi người ta còn trẻ. 

 

CHƯƠNG XIII 

 

Ngày thứ bảy 31 tháng tám, trong nhà Rostov mọi vật đều xáo trộn lên 

cả. Mọi cửa đều mở toang, đồ đạc đã rời đi hoặc dỡ ra, các tấm gương, 

bức tranh đều gỡ xuống; trong các phòng ngổn ngang những rương; rơm 

giấy gói, dây thừng bừa bãi khắp nơi. Các nông dân và nông nô nặng nề 

đi đi lại lại trên sàn, khiêng vác các đồ đạc. Ngoài sân xe tải chen chúc 

nhau, chiếc thì đã chất đầy và cột lại, chiếc thì còn trống. 

Chỗ nào cũng ồn ào tiếng chân và tiếng nói. Đám gia nhân đông đúc và 

đám nông dân tới đánh xe gọi nhau ơi ới từ trong nhà tới ngoài sân. Từ 

sáng sớm lão bá tước đã đi đâu mất. Bá tước phu nhân nhức đầu vì cảnh 

nhộn nhịp, huyên náo, nằm trong phòng bu-đoa mới, trán đắp khăn 

nhúng giấm. Petia đã lại nhà một người bạn bàn tính với nhau xin chuyển 

từ trung đoàn dân binh qua một đơn vị tác chiến. Sonia ở trong phòng 

khách lớn coi cho người nhà gói các đồ pha lê và đồ sứ. Natacha ngồi trên 

sàn trong căn phòng tan hoang của nàng, giữa đống áo và khăn choàng 

vất ngổn ngang, tay cầm một chiếc áo khiêu vũ cũ không còn hợp thời 

trang nữa, chiếc áo mà nàng đã bận trong buổi khiêu vũ đầu tiên của 

nàng ở Pétersbourg; nàng nhìn xuống sàn, vẻ mặt đăm đăm. 

Thấy mọi người trong nhà bận rộn mà mình thì không làm gì, nàng 

ngượng ngượng và từ sáng, đã mấy lần nàng rán kiếm công việc, nhưng 

tâm trí nàng cứ vơ vẩn đâu đâu; hễ không đem hết tâm trí và sức lực ra 

thì nàng không thể mà cũng không biết làm một việc gì cả. Nàng muốn 

giúp Sonia gói các đồ sứ, nhưng rồi lại bỏ dở, trờ vô phòng riêng thu xếp 

đồ đạc của mình. Mới đầu nàng phân phát áo dài và dải lụa cho các người 

hầu gái, thấy việc đó vui vui, rồi tới khi gói những thứ còn lại thì nàng 

thấy chán. 

- Chị Douniacha, chị gói giùm lại cho tôi nhé? chị nhé? 

Và khi Douniacha hứa sẽ làm hết cho, nàng ngồi xuống sàn, cầm chiếc 

áo khiêu vũ cũ và miên man nhớ lại những chuyện xưa chẳng liên quan 

chút gì tới việc đáng lí phải làm cho nàng bận tâm lúc đó. Tiếng chuyện 

trò của các người hầu gái trong phòng của họ, sát phòng nàng, và tiếng 

chân họ chạy vội ra cầu thang phía sau làm nàng bừng tỉnh; nàng đứng 
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dậy đi lại phía cửa sổ. Một đoàn xe dài chở thương binh ngừng ở ngoài 

đường. 

Bọn hầu gái, nội bộc, người quản gia, u già, bọn đầu bếp, đánh xe, coi 

ngựa, bếp phụ đều túm tụm cả ở cổng ngó các thương binh. 

Natacha lấy một chiếc khăn mùi xoa trắng phủ lên đầu, hai tay giữ hai 

góc, bước xuống đường. 

Bà già Mavra Kouzminichna, thím quản gia cũ tách ra khỏi đám đông 

chen chúc ở trước cổng, lại gần một chiếc xe có mui khum khum phủ vải 

dầy, nói chuyện với một sĩ quan trẻ mặt xanh mét nằm ở phía trong. 

Natacha tiến tới vài bước, hai tay vẫn giữ chiếc mùi xoa, và rụt rè ngừng 

lại, lắng nghe thím quản gia nói gì. 

Mavra Kouzminichna hỏi: 

- Vậy, ông không quen ai ở Moscou à? Vào nằm nghỉ trong nhà thì được 

yên ổn hơn... Chẳng hạn vô nhà chúng tôi đây này. Chủ nhà sắp ra đi hết. 

Viên sĩ quan nói, giọng yếu ớt: 

- Tôi không biết có được phép như vậy không. Kia, ông trưởng đoàn 

kia, bà thử hỏi xem. 

Viên sĩ quan vừa nói vừa trỏ một viên thiếu tá đẫy đà đương đi ngược 

trở lại, dọc theo đoàn xe. 

Natacha hoảng hốt ngó người bị thương rồi chạy lại phía viên thiếu tá, 

hỏi ông ta: 

- Cho thương binh ghé nhà tôi được không? 

Viên thiếu tá mỉm cười, đưa tay lên vành mũ lưỡi trai, nháy mắt hỏi: 

- Thưa tiểu thư, chúng tôi có thể giúp tiểu thư được việc gì ạ? 

Natacha bình tĩnh lặp lại câu hỏi, tuy hai bàn tay vẫn giữ hai góc khăn 

mà vẻ mặt và tất cả điệu bộ của nàng rất nghiêm trang, viên thiếu tá 

thấy vậy không mỉm cười nữa; ông ta suy nghĩ một chút, như tự hỏi mình 

có thể cho phép như vậy được không, rồi đáp: 

- Được chứ, tại sao lại không? được mà. 

Natacha khẽ gật đầu rồi vội vã trở lại phía Mavra Kouzminichna lúc đó 

đương cúi xuống hỏi han viên sĩ quan bị thương, ra vẻ thương xót, ân cần 

lắm. 

Natacha nói thầm: 

- Được đấy, người ta bảo được đấy! 

Chiếc xe chở viên sĩ quan đó quay đầu để vô sân nhà Rostov còn hằng 
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chục chiếc xe khác dồn ở dọc đường Povarskaia cũng được các chủ nhà 

bên cạnh mời vô sân. Natacha có vẻ vui thích được tiếp xúc với những 

người lạ đó, ngoài những hoàn cảnh của đời sống thường ngày. 

Được Mavra Kouzminichna giúp sức, nàng rán cho vô sân thật nhiều xe 

thương binh. 

Mavra Kouzminichna bảo: 

- Dù sao cô cũng phải thưa với cụ ông trước chứ. 

- Tại sao vậy? Có sao đâu? Còn có mỗi đêm nay, chúng tôi có thể dọn 

qua phòng khách ngủ được mà. Có thể nhường cho họ tất cả những gian 

của chúng tôi. 

- Cô nói lạ không. Dù cho họ ở các dãy nhà dọc, nhà dưới, các phòng u 

già thì cũng phải xin phép ông bà chứ. 

- Được, để tôi đi xin phép. 

Natacha bèn chạy vô nhà, rón rén bước vô phòng bu-đoa, nồng nặc mùi 

giấm và mùi thuốc nước Hoffmann. 

- Má, má ngủ đấy ư? 

Phu nhân giật mình vì mới thiu thiu: 

- Ngủ sao được mà ngủ! 

Natacha quì xuống ghé mặt vào sát mặt phu nhân: 

- Má cưng của con à, con xin lỗi má nhé, từ rày con không như vậy nữa 

đâu, con đã làm má thức giấc. Mavra Kouzminichna bảo con vô đấy; 

người ta mới chở thương binh tới, có sĩ quan. Má cho phép nhé? Họ không 

có chỗ ở; con tin chắc rằng má sẽ cho phép... 

Nàng hấp tấp nói một hơi, không ngừng. Bá tước phu nhân hỏi: 

- Sĩ quan nào? Ai chở họ lại? Má chả hiểu gì cả. 

Natacha bật cười và phu nhân thấy vậy cũng mỉm cười. 

- Con biết trước rằng thế nào má cũng cho mà... Con sẽ ra báo cho họ 

biết. 

Natacha hôn mẹ rồi dứng dậy, đi ra. 

Trong phòng khách nàng gặp cha mới đem những tin dữ về. Ông bất 

giác cáu kỉnh, bảo: 

- Nhà mình trễ quá rồi! Câu lạc bộ đã đóng cửa mà sở cảnh sát thì đang 

rời đi. 

Natacha hỏi cha: 
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- Ba, con cho thương binh vô ở nhà mình, được chứ ba? 

Bá tước lơ đãng đáp: 

- Cố nhiên là được. Thôi bỏ chuyện đó đi. Bây giờ đừng lo những 

chuyện vớ vẩn nữa, mọi người phải xắn tay cho mọi việc xong xuôi, mai 

có thể đi được, đi từ sáng sớm... 

Bá tước lặp lại lệnh đó cho người quản gia và các gia nhân. Tới bữa 

chiều Petia trở về cũng kiếm được nhiều tin tức nữa. 

Cậu kể rằng suốt ngày hôm đó dân chúng lại nhận vũ khí ở thành 

Kremlin và mặc dầu trong các tờ yết thị, Rostoptchine có bảo sẽ kêu gọi 

trước hai ba ngày, mà bây giờ họ cũng đã sửa soạn cả rồi để ngày mai lại 

khu Ba Núi với đủ khí giới, mở một trận lớn với quân địch. 

Bá tước phu nhân kinh hãi và e dè ngó mặt cậu con bừng bừng hùng 

khí trong khi cậu ta nói. Bà thấy rằng cậu vui mừng chính vì sắp được dự 

trận đánh, và hễ bà thốt một lời nào khuyên cậu đừng thì cậu sẽ nói bậy 

nói bạ một hồi về lòng dũng cảm, về danh dự, về tổ quốc; cậu sẽ bướng 

bỉnh, thốt những câu vô nghĩa lý một cách hùng dũng ra vẻ nam nhi và 

mọi việc sẽ hỏng hết. Vì vậy bà mong có thể thu xếp để ra đi trước khi 

trận đánh xảy ra và dắt cậu đi theo để che chở, hộ vệ cho mình, nghĩ vậy 

bà mặc cho Petia tha hồ nói, chẳng thèm cãi cậu. Nhưng sau bữa chiều, 

bà kéo ông chồng lại một chỗ vắng, khóc lóc, năn nỉ cho bà đi ngay đêm 

đó, nếu có thể được. Từ trước bà vẫn bình tĩnh không hề sợ gì cả, mà bây 

giờ do lòng yêu con, bà bỗng bất giác hoá ra mưu mô, đúng cái lối mưu 

mô của phụ nữ, bảo với chồng rằng nếu không đi ngay đêm đó thì bà sẽ 

khiếp sợ đến chết mất. Mà bà không giả vờ đâu, bà không làm ra bộ sợ 

hãi đâu, bà sự thật tình. 

 

CHƯƠNG XIV 

 

Bà Schoss đi thăm con gái về, kể lại những điều bà ta trông thấy ở gần 

ti rượu, đường Miasnitzkaia, làm cho bá tước phu nhân càng thêm hoảng. 

Bà ta không đi bộ qua được con đường đó vì chung quanh đầy nghẹt 

bọn say rượu. Bà phải thuê một chiếc xe đi vòng một ngõ hẻm mà về 

nhà. Người xà ích bảo rằng dân chúng khui tất cả các thùng rượu trong ti 

ra, theo lệnh trên ban xuống. 

Sau bữa chiều mọi người trong nhà Rostov vội vàng hăng hái thu xếp 

đồ đạc cho xong để chuẩn bị ra đi. Lão bá tước cũng đột nhiên bắt tay vào 

việc, lăng xăng từ trong nhà ra sân rồi từ sân vô nhà, rầy la bọn gia nhân, 
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thúc họ làm mau lên, mau hơn nữa. Petia đứng coi sóc công việc ở ngoài 

sân. Sonia nghe những mệnh lệnh mâu thuẫn của bá tước, quýnh lên, 

không biết phải làm gì. Bọn gia nhân la hét, cãi nhau ầm ỹ, chạy tới tấp 

trong các gian phòng và ở ngoài sân. Natacha cũng tiếp tay mọi người, 

nàng không làm thì thôi, đã làm thì việc gì cũng hăng say. Mới đầu, thấy 

nàng giúp việc sắp xếp đồ đạc, người ta tỏ ý nghi ngại cái cô tiểu thư ranh 

mãnh đó chắc lại chỉ nghịch ngợm thôi nên không ai chịu nghe lời nàng 

cả; nhưng nàng bướng bỉnh, bắt người ta phải theo ý nàng, muốn phát 

khóc lên, và rốt cuộc người ta phải tin rằng nàng muốn tiếp tay thực chứ 

không phải muốn đùa. Nàng phải gắng sức lắm mới xong được công việc 

thứ nhất, một kì công: sắp xếp các tấm thảm lại; như vậy nàng gây được 

uy tín với bọn gia nhân. Bá tước có nhiều tấm thảm Gobelin1 và Ba Tư rất 

quí giá. Khi Natacha bắt tay vào việc, trong phòng khách có hai cái thùng 

mở nắp: một cái đầy ăm ắp những đồ sứ, một cái đựng thảm. Trên các 

bàn còn nhiều đồ sứ và người ta còn bưng ở trong kho ra thêm nữa. Gia 

nhân phải đi kiếm thêm một cái thùng thứ ba để đựng. 

Natacha bảo: 

- Hãy khoan, chị Sonia, mình có thể xếp hết vào trong hai thùng này 

được. 

Người giữ chén đĩa2 nói: 

- Không được đâu cô ạ, đã thử rồi. 

- Để yên tôi xem đã. 

Rồi Natacha lanh lẹ lấy những đĩa bàn và đĩa tách gói giấy ở trong 

thùng ra ngoài. Nàng bảo: 

- Phải để các đĩa ăn vào đây, trong các tấm thảm này. 

Người giữ chén đĩa nói thêm: 

- Nhưng riêng các tấm thảm cũng choáng tới ba thùng rồi. 

- Thủng thẳng mà, để tôi làm cho coi. 

Natacha lanh lẹ lựa từng món, bảo: «Cái này không cần này» - nàng 

trỏ những đồ sứ Kiev, rồi quay về phía các đĩa bàn Saxe bằng sứ: «Cái 

này thì cần, cho vào thùng thảm». 

Sonia càu nhàu: 

- Thôi, để đấy, Natacha, để bọn tôi xếp cho. 

 
1 Một xưởng dệt thảm thành lập ở Paris đấu thế kỷ XVII. 
2 Trong các gia đình quí phái châu Âu thời đó, có một người coi riêng về 

các chén đĩa, quần áo và các đồ dự trữ. 
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Người giữ đĩa chén bảo: 

- Là vì, thưa cô... 

Nhưng Natacha không chịu thua, dỡ hết các đồ trong thùng ra, bỏ lại 

những tấm thảm cũ và những chén đĩa thừa. Xong rồi nàng xếp lại. Quả 

nhiên, khi chỉ giữ lại những vật có giá trị thì hai thùng đủ chứa được hết. 

Chỉ có cái thùng đựng thảm là đầy quá, không đậy nắp được. Phải bỏ bớt 

ra, nhưng Natacha không chịu; rồi nàng hì hục moi ra, xếp lại, nhồi cho 

kĩ, và bảo người giữ chén đĩa và Petia mà nàng đã huy động được, đè thật 

mạnh lên nắp thùng, chính nàng cũng tận lực ấn nó xuống. 

Sonia bảo: 

- Thôi, chị nhận rằng em có lí, nhưng nên lấy bớt tấm thảm ở trên ra đi. 

Natacha một tay gạt mái tóc bù xù xòa trên mặt đẫm mồ hôi, một tay 

vẫn ấn mạnh lên nắp thùng, la lớn: 

- Không. Petia, đè mạnh lên đi! Vassilitch nữa! Nào! 

Các tấm thảm ép chặt xuống, nắp đậy được, Natacha vỗ tay reo, mừng 

rỡ tới chảy nước mắt. Nhưng chỉ một giây thôi, và nàng lại bắt qua công 

việc khác liền. Bây giờ người ta hoàn toàn tin cậy nàng rồi; lão bá tước 

không giận nữa khi có người bảo rằng nàng đã sửa đổi các lệnh của ông 

và gia nhân lại hỏi nàng xem xe chất như vậy đủ chưa, có cần cột lại 

không. Nhờ nàng mà công việc tiến hành mau; người ta bỏ lại những đồ 

cũ kĩ, vô dụng mà chất được nhiều đồ quí nhất. 

Nhưng đêm đó, mặc dầu mọi người đều gắng sức mà vẫn không xếp 

hết được. Bá tước phu nhân ngủ thiếp đi, và bá tước cũng đi ngủ, hoãn 

cuộc khởi hành lại ngày hôm sau. 

Sonia và Natacha cứ để nguyên áo ngoài mà ngủ trong phòng bu-đoa. 

Đêm đó một thương binh mới được chở tới đường Povarskaia và thím 

Mavra Kouzminichna lúc đó đứng ở cổng, cho xe rẽ vào sân nhà Rostov. 

Theo thím thì người bị thương đó là một nhân vật quan trọng. Người ta 

chở ông ta trong một chiếc xe song mã, tấm da phủ vén lên, mui buông 

kín. Một chú hầu phòng già đạo mạo ngồi trên ghế, bên cạnh người xà 

ích; phía sau có một chiếc xe chở một bác sĩ và hai người lính. 

Thím Mavra nói với người lão bộc: 

- Xin các ông vô nhà chúng tôi. Chủ nhà sắp đi, nhà bỏ trống đấy. 

Chú hầu phòng thở dài, đáp: 

- Vâng thì ghé đây vậy. Không hi vọng gì ngài còn sống tới khi về tới 

nhà được! Chúng tôi cũng có nhà ở Moscou nhưng còn xa lắm mà nhà 
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cũng chẳng còn ai. 

Thím Mavra bảo: 

- Xin cứ vô nhà chúng tôi, có đủ tiện nghi, vô đi. Ngài đau nặng ư? 

Người hầu phòng khoát tay ra vẻ tuyệt vọng, lặp lại: 

- Đã tưởng không đưa ngài được về chứ! Phải hỏi bác sĩ đã. 

Ông ta ở trên xe bước xuống, lại gần chiếc xe sau. Viên bác sĩ đáp: 

- Được. 

Người hầu phòng trở về chiếc xe song mã, ghé mắt nhòm vào trong, lắc 

đầu, bảo người xà ích đánh xe vào sân, rồi đứng lại ở bên cạnh thím 

Mavra Kouzminichna. Thím thốt lên: 

- Lạy Chúa Ki Tô! 

Thím bảo chở người bị thương vào trong nhà: 

- Chủ nhà không nói gì đâu, đừng ngại. 

Vì không thể khiêng lên cầu thang được, nên người ta đưa bệnh nhân 

vô dãy nhà dọc và đặt trong gian phòng cũ của bà Schoss. Người bị 

thương đó là công tước André Bolkonski. 

 

CHƯƠNG XV 

 

Ngày cuối cùng của Moscou đã đến. Trời thu trong trẻo và tươi đẹp. 

Hôm đó là chủ nhật, theo lệ thường, các nhà thờ đổ chuông làm lễ. Cơ hồ 

như không có ai hiểu số phận Moscou sắp ra sao. 

Chỉ có hai dấu hiệu cho biết tình cảnh của Moscou lúc bấy giờ: thái độ 

của dân chúng tức bọn người nghèo và sự giá cả leo thang. Thợ thuyền, 

gia nhân, nông dân họp thành một đám đông vĩ đại xen lẫn công chức, 

học sinh chủng viện, các nhà quí tộc, và tiến lại khu Ba Núi từ sáng sớm. 

Họ chờ đó một lát, không thấy Rostoptchine tới, biết rằng Moscou sẽ bị bỏ 

ngỏ, bèn tản đi khắp nơi, vô các quán ăn, các ti rượu. Giá cả các thứ như 

vũ khí, vàng, xe tải, ngựa mỗi lúc một tăng, còn giấy bạc và các đồ xa xỉ 

thì mỗi lúc một giảm, đến nỗi vào khoảng giữa trưa, các hàng hóa đắt tiền 

như nỉ, dạ chỉ còn nửa giá thường, còn một con ngựa cày bán tới năm 

trăm rúp; bàn ghế, gương soi, tượng đồng thì người ta cho không. 

Trong tòa nhà cổ và uy nghi của gia đình Rostov, hoàn cảnh sinh hoạt 

trước kia không bị xáo trộn bao nhiêu. Trong số gia nhân rất đông đảo, 

đêm trước chỉ có ba người trốn đi; đồ đạc không hề mất mát; mà xét về 
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giá trị đồ vật thì nội ba chục chiếc xe tải ở nhà quê đánh ra cũng thành 

một tài sản khiến cho nhiều người thèm thuồng, hỏi mua bằng một số 

tiền rất lớn. Không những có người hỏi mua, mà tối hôm 31 tháng tám và 

sáng sớm hôm sau, các lính hầu, gia nhân của các sĩ quan bị thương, 

ngay cả những người bị thương nằm nhờ các nhà chung quanh cũng đổ xô 

lại, chật cả sân năn nỉ các gia nhân của gia đình Rostov nói giùm với chủ 

cho họ đi nhờ xe để ra khỏi châu thành. Người quản gia nghe họ van nài 

tuy thương tình nhưng một mực từ chối, bảo rằng không dám thưa với lão 

bá tước chuyện đó đâu. Tình cảnh họ đáng ái ngại thật, nhưng nếu đã 

nhường một chiếc thì không có lí gì không nhường chiếc thứ nhì, cứ vậy 

riết rồi xe cho chủ đi cũng phải nhường nốt. Ba chục chiếc xe làm sao chở 

hết được các thương binh và gặp cái tai nạn chung này thì dù sao cũng 

phải nghĩ tới mình và gia đình mình trước đã chứ. Viên quản gia suy tính 

như vậy cho chủ. 

Sáng ngày mùng một, khi tỉnh dậy, bá tước Ilia Andreievitch rón rén 

bước ra khỏi phòng ngủ để phu nhân, lúc đó mới chợp mắt lại, được yên 

giấc, ông khoác chiếc áo ngủ bằng lụa tím, bước ra ngoài thềm. Xe tải 

ràng buộc kĩ, đã đậu trong sân, xe ngựa đã đợi ở trước thềm. Người quản 

gia đứng ở cổng đương nói chuyện với một lính hầu và một sĩ quan trẻ, 

xanh xao, tay treo bằng băng. Trông thấy chủ ra, chú ta làm dấụ bảo họ 

lảng đi. 

Lão bá tước đưa tay lên vuốt cái đầu hói, hiền hậu ngó viên sĩ quan và 

người lính hầu, gật đầu chào họ (ông vốn ưa những người mới gặp), rồi 

hỏi: 

- Thế nào, xong cả chưa, Vassilitch? 

- Bẩm Đại nhân, có thể thắng ngay tức khắc ạ. 

- Tốt, tốt lắm! Hễ bá tước phu nhân dậy là đi liền, nhờ Trời! 

Ông quay lại hỏi viên sĩ quan: 

- Ông có chuyện gì đó?1 Hôi hôm phải ông nghĩ lại nhà này không? 

Viên sĩ quan tiến lại gần. Khuôn mặt xanh xao của ông ta bỗng đỏ ửng 

lên. 

- Thưa bá tước, xin ngài làm phước, cho phép tôi ngồi nhờ một chỗ nào 

đó trong đoàn xe của ngài. Tôi không có hành lí gì hết. Ngồi trên xe tải 

cũng được ạ. 

Ông ta chưa nói xong thì người lính hầu cũng xin một chỗ cho chủ 

mình. 

 
1 Bản Gallimard: Ông là ai? 



290 

 

Bá tước đáp liền: 

- Được, được, nhất định là được! Tôi rất vui lòng, rất vui lòng. 

Vassilitch, chú bỏ đồ xuống cho có một chiếc xe tải trống, hay hai chiếc, 

chiếc kia kìa... (Bá tước nói thêm, lệnh lúc nào cũng rất mơ hồ)...vừa đủ 

chỗ thôi. 

Viên sĩ quan vội vàng nhiệt liệt cảm ơn, thế là bá tước dù có muốn cũng 

không rút lại lệnh được nữa. Bá tước ngó chung quanh: trong sân, ở các 

cửa và cửa sổ dãy nhà dọc lố nhố các thương binh và lính hầu. Họ ngó về 

phía bá tước và mon men lại gần bực thềm. 

Chú quản gia thưa: 

- Xin mời Đại nhân vô phòng tranh. Các bức tranh bây giờ phải tính sao 

ạ? 

Bá tước cùng với chú ta trở vào trong nhà sau khi nhắc lại rằng không 

được từ chối các thương binh xin đi nhờ xe tải. Rồi ông hạ thấp giọng, ra 

vẻ bí mật như sợ người ta nghe thấy: 

- Có thể bỏ bớt ít đồ xuống được mà. 

Chín giờ sáng bá tước phu nhân thức dây, và Matrena Timofeievna, 

thím hầu phòng cũ của phu nhân vẫn làm cái nhiệm vụ trưởng hiến binh 

của phu nhân, vô báo cáo rằng Maria Karlovna rất bất bình, và không thể 

bỏ lại những bộ áo dài mùa hè của bà ta được. Phu nhân hỏi bà Schoss 

bất bình vì chuyện gì, thì ra tại một chiếc rương của bà ta đã bị bỏ xuống 

và các xe tải khác đã bị tháo dây, dỡ đồ, để chở thương binh: bá tước quá 

tốt bụng, đã cho họ ngồi nhờ xe. Bà liền mời chồng vô: 

- Có chuyện gì vậy, mình? Nghe nói đồ đạc bỏ cả xuống ư? 

- Tôi cũng tính nói với mình đây, này mình ạ... em yêu quí ạ... một sĩ 

quan lại hỏi mượn vài cái xe để chở thương binh. Những đồ đạc đó, rồi 

sắm lại được; còn họ, nỡ nào bỏ họ lại, mình nghĩ coi!... Quả tình, họ ở 

trong nhà mình, chính mình kêu họ vô, những sĩ quan đó.... Mình thấy 

đấy, mình ạ, tôi thiết nghĩ, mình ạ... phải cho họ cùng đi... có gì gấp đâu? 

Bá tước nói nhỏ nhẹ, rụt rè, cũng như mọi lần, mỗi khi nhắc đến 

chuyện tiền nong. Phu nhân quen với giọng đó rồi, nó luôn luôn báo trước 

rằng sẽ có điều gì tai hại cho gia sản của con cái, chẳng hạn bàỵ biện một 

phòng tranh, cất một nhà gương ủ cây, tổ chức một buổi diễn kịch hoặc 

một dàn nhạc trong nhà; cho nên mỗi khi nghe cái giọng e dè đó, bà bắt 

buộc phải phản đối ngay. 

Bà làm ra cái vẻ nhẫn nhục cam phận và bảo chồng: 

- Mình nghe tôi này, vì mình găng quá mà không bán được ngôi nhà 
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này, lúc này thì một đồng cũng chẳng ai thèm mua; bây giờ mình lại 

muốn hủy hoại tất cả sản nghiệp của chúng ta, của các con nữa ư? Chính 

mình đã bảo đồ đạc trong nhà này đáng giá mười vạn rúp. Không, mình ạ, 

tôi không chịu đâu, không chịu đâu. Mặc mình đấy, tôi không biết! Chính 

phủ phải lo cho thương binh. Họ cũng biết vậy mà. Ngó nhà trước cửa kia: 

gia đình Lopoukhine người ta đã dọn đi hết từ hôm kia rồi. Người ta như 

vậy đấy. Chỉ có nhà mình là dại dột thôi. Mình không thương tôi thì ít nhất 

cũng nên nghĩ tới con cái của mình chứ. 

Bá tước khoát tay, làm thinh bước ra. 

Natacha đã theo cha vô phòng, hỏi: 

- Chuyện chi vậy ba? 

Bá tước giận dữ đáp: 

- Không có gì cả! Việc gì đến mày! 

- Con nghe hết rồi. Tại sao má không chịu, hở ba? 

Bá tước lặp lại: 

- Việc gì đến mày! 

Natacha bước lại cửa sổ, vẻ tư lự; nhìn ra ngoài rồi bảo: 

- Ba, anh Berg anh ấy tới kìa. 

 

CHƯƠNG XVI 

 

Berg, rể của ông bà Rostov, lúc đó đã lên đại tá, đeo huân chương 

Thánh Vladimir và Thánh Anne; chàng vẫn giữ chức vụ sĩ quan phụ tá, 

yên ổn và thích thú trong văn phòng một của tham mưu trưởng quân 

đoàn hai. 

Ngày mùng một tháng chín đó, chàng từ quân đoàn trở về Moscou1. 

Chàng chẳng có việc gì ở Moscou cả; nhưng thấy các sĩ quan khác đều 

xin phép về Moscou có công việc, nên cũng thấy cần phải xin phép về thu 

xếp việc nhà. 

Berg ngồi một cỗ xe rất lịch sự thắng hai con ngựa ang mập tốt y hệt 

cặp ngựa của một vị công tước nào đó mà chàng quen biết. Tới nhà ông 

nhạc, chàng chăm chú ngó những chiếc xe tải trong sân rồi vừa leo thềm 

vừa rút chiẽc khăn mùi xoa rất sạch, thắt múi một góc lại. 

 
1 Bản Gallimard: Chàng từ đạo quân Moscou về thẳng nhà. 
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Từ phòng trước chàng nhún nhảy, lanh lẹn bước vào phòng khách; ôm 

hôn bá tước, hôn tay Natacha và Sonia rồi hỏi thăm về sức khoẻ của bà 

nhạc. 

Lão bá tước bảo: 

- Sức khoẻ sức khiếc gì! Thôi, anh kể cho tôi nghe quân đội tính gì đây? 

Rút lui hay là mở trận đánh? 

Berg đáp: 

- Thưa ba, chỉ có Trời mới biết được chuyện đó; chỉ có Trời là định đoạt 

số phận của tổ quốc thôi. Quân dội thì bừng bừng dũng cảm, và nghe 

người ta nói, các vị tư lệnh lúc này đương họp hội đồng. Rồi sẽ ra sao thì 

không ai biết được. Nhưng con xin thưa với ba rằng không có tiếng gì tả 

nổi tinh thần anh hùng của quân đội Nga, lòng dũng cảm mà họ... mà 

quân đội (chàng sửa lại) đã tỏ ra, đã biểu lộ ra trong trận đánh ngày 26... 

Con dám nói chắc với ba rằng (chàng đấm vào ngực y như một viên tướng 

chàng đã thấy làm vậy khi kể trận đánh cho chàng nghe, nhưng chàng 

đấm có hơi muộn, ông ta đấm đúng vào lúc nói mấy tiếng “quân đội 

Nga”), con dám nói chắc với ba rằng bọn chỉ huy chúng con, không những 

không cần đốc thúc quân lính trong bất kì việc gì, mà còn phải kìm bớt lại 

những, những... Vâng, quả là những chiến công dũng cảm không thua cổ 

nhân chút nào - câu này chàng nói rất mau. Phải nhận rằng tướng Barclay 

de Tolly bất chấp hiểm nguy, luôn luôn xông pha ở hàng đầu. Còn quân 

đoàn của con lúc đó bố trí ở một sườn núi. Ba thử tưởng tượng! 

Tới đây, Berg kể lại hết những điều chàng nghe mọi người thuật. 

Natacha vừa nghe vừa chăm chú ngó chàng như muốn tìm hiểu trên nét 

mặt chàng một điều làm cho nàng thắc mắc... 

Berg quay lại phía Natacha thấy nàng chòng chọc nhìn mình thì mỉm 

cười lấy lòng rồi nói mà như quát: 

- Thực không sao tưởng tượng được tinh thần anh dũng của quân đội 

Nga và không có lời khen nào cho xứng! «Nước Nga không phải ở Moscou 

mà ở trong lòng con dân!» Phải vậy không, ba? 

Lúc đó bá tước phu nhân ở trong phòng bu-đoa bước ra, vẻ mệt mỏi, 

bực dọc; Berg chạy lại hôn tay bà, hỏi thăm sức khỏe, lắc đầu tỏ ý ái 

ngại, rồi ngồi bên cạnh bà. 

- Vâng, thưa má, sự thực thì thời buổi này buồn khổ cho mọi người 

Nga, nhưng lo lắng quá làm gì? Bây giờ má đi hãy còn kịp... 

Phu nhân nói với ông chồng: 

- Tôi không hiểu bọn chúng nó làm những gì; người ta mới cho tôi hay 
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rằng vẫn chưa sửa soạn xong. Phải có một người sai bảo cắt đặt cho họ. 

Những lúc này mới thấy tiếc, không có thằng Mitenka. Đến bao giờ mới 

xong đây? 

Lão bá tước muốn cãi nhưng nghĩ lại, làm thinh, đứng dậy, bước ra phía 

cửa. 

Berg lựa lúc đó để rút chiếc khăn mùi xoa ra xì mũi nhưng nhìn thấy cái 

múi thắt ở góc khăn, nghĩ ngợi một chút rồi lắc đầu một cách có ý nghĩa. 

- Ba ạ, con có một điều quan trọng muốn xin ba. 

Bá tước ngừng lại. 

- Hả? 

Berg ung dung nói tiếp: 

- Con vừa mới đi ngang qua nhà Youssoupov. Người quản gia nhà đó 

thấy con, chạy ra hỏi con có muốn mua gì không. Con tò mò theo hắn vào 

nhà; có một cái tủ nhỏ và một bàn trang điểm. Ba cũng biết Vera vẫn ao 

ước một cái bàn trang điểm và chúng con cãi nhau mấy lần về việc đó 

(Berg bất giác có giọng vui mừng, nghĩ tới vẻ sang trọng trong nhà khi có 

cái tủ và cái bàn đó). Thật là tuyệt ba ạ? Có nhiều ngăn rút ra được và 

một chiếc khóa bí mật kiểu Anh. Em Vera ước ao cái đó từ lâu nên con 

muốn mua làm một món quà bất ngờ cho em. Trong sân con thấy có 

nhiều nông dân. Ba cho con mượn một đứa, con sẽ cho nó tiền uống 

rượu, và... 

Bá tước cau mày, đằng hắng: 

- Anh hỏi bá tước phu nhân, tôi không làm chủ trong nhà này. 

Berg đáp: 

- Nếu khó khăn quá thì thôi. Con chỉ nghĩ tới em Vera thôi. 

Lão bá tước quát tháo: 

- Cút đi đâu hết đi! cút hết đi! hết đi! Điên đầu lên rồi! 

Rồi ông ta bước ra và bá tước phu nhân khóc thút thít. 

Berg bảo: 

- Phải, thời buổi này thật khó khăn, má ạ. 

Natacha cũng bước ra, có vẻ suy nghĩ lung; mới đầu nàng theo gót cha 

rồi sau chạy xuống cầu thang. 

Đứng trên thềm, Petia đang phân phát vũ khí cho những người theo 

đoàn xe ra khỏi Moscou. Xe tải đã thắng xong vẫn đứng đợi ở trong sân. 

Đồ đạc trên hai chiếc xe đã bỏ xuống. Một viên sĩ quan được một người 
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lính hầu đỡ leo lên một chiếc xe. 

Petia hỏi chị: 

- Chị có hiểu vì chuyện gì không? 

Natacha đoán rằng Petia muốn nói về chuyện xích mích giữa song thân, 

làm thinh không đáp. 

- Nguyên do là ba muốn nhường tất cả các xe tải cho thương binh, 

Vassilitch bảo vậy. Em thì cho rằng... 

Natacha bỗng giận dữ quay mặt về phía Petia, quát lên: 

- Còn tao thì tao cho rằng thật là khả ố, xấu xa, ghê tởm... hết chỗ nói. 

Chúng ta có phải là tụi Đức không đây?... 

Cô nàng nghẹn ngào, nấc lên; có nén cơn giận lại không cho nó phát ra 

một cách vô ích, nàng quay phắt vô nhà chạy thật nhanh lên cầu thang. 

Berg đương ngồi bên cạnh bà nhạc, kính cẩn và âu yếm an ủi bà. Bá 

tước tay cầm ống điếu, đi đi lại lại. Natacha đâm bổ vào trong phòng, mặt 

mày cau có vẻ giận dữ, chạy lại phía mẹ, la lên: 

- Xấu xa quá! Ghê tởm quá! Có lí nào má ra lệnh như vậy được. 

Berg và phu nhân hoảng hốt và ngạc nhiên nhìn. Bá tước đứng yên ở 

cửa sổ để nghe. 

Nàng lớn tiếng: 

- Má, không thể như vậy được. Má nhìn ra sân kia! Người ta bỏ họ lại... 

- Con làm sao thế? Ai bỏ lại ai? Con muốn gì? 

- Mấy người thương binh ấy! Không, không thể được má; không có gì 

xấu xa bằng nữa... Má cưng à, con vô lễ với má; con xin lỗi má cưng; 

nhưng đồ đạc mang theo đó có cần thiết gì đâu; má nhìn ra sân mà coi 

kìa, má!... Không thể như vậy được má... 

Bá tước đứng ở cửa sổ nghe Natacha nói mà không quay mặt lại. Bỗng 

ông khịt khịt mũi, ghé mặt vào tấm kiếng. 

Bá tước phu nhân đăm đăm ngó con gái, thấy nàng cảm xúc xấu hổ 

thay cho mình, bỗng hiểu tại sao chồng bà quay mặt đi, bà hoang mang 

nhìn chung quanh, ấm ức: 

- Các người muốn làm gì thì làm. Tôi có ngăn cản ai đâu? 

- Má, má cưng à, con xin lỗi má!... 

Bà xô con gái ra, lại gần chồng, mắt nhìn xuống như người có lỗi: 

- Mình à, mình thấy nên thế nào thì cứ ra lệnh cho chúng... Tôi không 
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biết gì hết. 

Bá tước mừng rỡ, rưng rưng nước mắt, nghẹn ngào: 

- Trứng... trứng mà dạy khôn cho vịt. 

Ông ôm lấy bà và bà sung sướng giấu khuôn mặt hổ thẹn của mình vào 

ngực ông. 

Natacha hỏi: 

- Ba má, con ra lệnh cho họ được nhé? Nàng nói thêm: Nhưng những 

vật cần thiết nhất thì vẫn giữ lại. 

Bá tước gật đầu, và Natacha như hồi nhỏ chơi trò chạy đua, từ phòng 

lớn băng qua phòng đợi rồi xuống cầu thang, ra sân. 

Gia nhân bu chung quanh nàng, nghe lệnh kì cục của nàng, không tin, 

đợi lão bá tước thay mặt phu nhân xác nhận rằng bao nhiêu thùng đồ 

đem chất cả vào trong kho để nhường tất cả các xe tải cho thương binh. 

Nghe xong, gia nhân vui vẻ hăng hái bắt tay vào việc liền, không thấy 

việc đó kì cục nữa mà còn nghĩ rằng không thể làm khác được, cũng như 

mười lăm phút trước, họ cho việc bỏ thương binh lại mà chở đồ đạc đi là 

điều tự nhiên, không thể khác được. 

Như để kéo lại thì giờ đã mất, mọi người trong nhà đon đả xếp chỗ cho 

thương binh. Bọn này lết ra khỏi các phòng, mặt mày xanh xao nhưng 

hớn hở, và bao vây các xe tải. Tin đồn tới các nhà bên cạnh rằng có xe tải 

và thương binh kéo nhau tới chật cả sân nhà Rostov. Nhiều người yêu cầu 

cứ để đồ trên xe và cho họ ngồi lên trên. Nhưng khi đã bắt đầu dỡ đồ đạc 

xuống rồi thì không ngưng lại được nữa. Bỏ hết hay bỏ một nửa thì cũng 

vậy. Trên sân ngổn ngang những thùng đầy đĩa chén, tượng đồng, bức 

họa, tấm gương đã xếp đặt kĩ lưỡng suốt buổi tối hôm trước; vậy mà 

người ta vẫn tìm cách bỏ lại thứ này hay thứ khác để có thêm xe chở 

thương binh. 

Người quản lí bảo: 

- Còn có thể chở thêm bốn người nữa. Để tôi nhường xe của tôi, nếu 

không thì kiếm đâu chỗ cho họ? 

Bá tước phu nhân bảo: 

- Cho họ chiếc xe chở hành lí của tôi. Douniacha sẽ ngồi chung xe với 

tôi. 

Người ta khiêng những rương trên chiếc xe của phu nhân xuống và cho 

người đi đón thương binh ở cách đấy hai nhà. Chủ nhà và gia nhân đều 

vui vẻ, hăng hái. Đã từ lâu chưa bao giờ Natacha phấn khởi, sung sướng 

như lúc đó. 
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Mấy gia nhân đang đặt một chiếc rương lên bực kê chân nhỏ hẹp của 

một chiếc xe tải, hỏi nhau: 

- Làm sao cột được bây giờ? Thế nào cũng phải giữ lại một chiếc xe tải 

chứ. 

Natacha hỏi: 

- Rương chứa cái gì đó? 

- Sách của bá tước ạ. 

- Thôi để lại. Vassilitch sẽ kiếm chỗ cất. Không cần dùng tới sách. 

Chiếc xe đã chật ních, không biết Petia sẽ ngồi vào đâu. 

Natacha bảo: 

- Ngồi trên ghế của xà ích ấy. Hở, Petia? 

Sonia cũng làm không ngừng tay, nhưng trái hẳn với Natacha, nàng lo 

thu dọn những đồ để lại, ghi hết cả vào một bảng liệt kê theo ý phu nhân 

và cũng vẫn rán tìm cách mang theo được nhiều chừng nào hay chừng ấy. 

 

CHƯƠNG XVII 

 

Khoảng hai giờ trưa, bốn cỗ xe của gia đình Rostov chất đồ và thắng 

ngựa đậu ở trước thềm. Những xe tải chở thương binh lần lượt từ trong 

sân kéo ra. 

Sonia để ý tới cỗ xe song mã chở công tước André khi xe đi qua thềm. 

Nàng đương cùng với một chị hầu xếp dọn một chỗ ngồi cho phu nhân 

trong cỗ xe cao và rộng đậu ở gần thềm. Sonia ló đầu ra cửa xe, hỏi: 

- Xe song mã đó của ai đấy? 

Chị hầu phòng đáp: 

- Tiểu thư không hay ư? Xe của một vị công tước bị thương, hồi hôm 

nghỉ lại ở nhà ta, bây giờ cùng đi với chúng mình. 

- Công tước nào? Tên gì? 

Chị hầu phòng thở dài: 

- Chính là vị hôn phu cũ của nhà mình đấy mà, công tước Bolkonski! 

Nghe nói gần chết rồi. 

Sonia nhảy xuống đất, chạy đi kiếm bá tước phu nhân. Bà đã bận bộ áo 

đi đường, đội mũ, choàng khăn, đi đi lại lại trong phòng khách vẻ mệt 

nhọc, chờ cho có đầy đủ những người trong nhà để khép cửa lại, ngồi một 
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lúc, cầu nguyện theo tục lệ trước khi ra đi. Natacha không có ở trong 

phòng. 

Sonia bảo: 

- Má, công tước André ở đây, bị thương nặng gần chết. Anh ấy cùng đi 

với nhà mình. 

Phu nhân mắt tròn xoe kinh hãi nắm cánh tay Sonia, ngó chung quanh 

rồi hỏi: 

- Natacha nó có... 

Đối với Sonia cũng như đối với phu nhân, tin đó mới đầu chỉ có một ý 

nghĩa. Họ biết tính tình Natacha và kinh hoảng nghĩ tới phản ứng của 

nàng khi nàng hay tin và nỗi kinh hoảng đó lấn át lòng thương cảm của 

họ đối với con người mà họ rất quí mến kia. 

- Natacha chưa biết, nhưng - Sonia lặp lại - anh ấy cùng đi với nhà 

mình. 

- Con nói anh ấy gần chết à? 

Sonia gật đầu. 

Phu nhân ôm lấy Sonia, òa lên khóc. Bà nghĩ thầm: «Con đường của 

Chúa không sao mà dò được!» Trong tất cả những việc đang xảy ra, bà 

thấy bàn tay toàn năng của Chúa đương hiển hiện ra mà trước kia mắt 

trần không sao thấy được. 

Natacha hân hoan chạy lại: 

- Mọi xiệc xong cả rồi má. Má còn đợi gì nữa?1 

Phu nhân đáp: 

- Có đợi gì đâu2. Nếu xong cả rồi thì đi. 

Bà cúi mặt xuống chiếc túi thêu để giấu nỗi xúc động. Sonia ghì chặt 

Natacha và hôn nàng. 

Natacha lo lắng ngó chị. 

- Chị làm sao vậy? Chắc có chuyện gì rồi hả? 

- Không... không có gì cả... 

Natacha vốn tinh ý, hỏi: 

- Có chuyện không hay cho em hả? 

Sonia thở dài, không đáp. Bá tước, Petia, bà Schoss, Mavra 

 
1 Bản Hazan: Má làm sao thế? 
2 Bản Hazan: Không, có sao đâu. 
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Kouzminichna, Vassilitch vô phòng khách, khép cửa lại lặng lẽ ngồi im 

trong vài giây, không ai nhìn ai.1 

Bá tước đứng dậy trước, thở dài phào một cái, làm dấu thánh giá trước 

hình thánh. Mọi người đều làm theo. Rồi ông ôm chặt, hôn Mavra 

Kouzminichna và Vassilitch, hai người này ở lại Moscou; trong khi họ cầm 

tay ông, hôn vào vai ông, ông vỗ nhẹ lên lưng họ, lắp bắp mấy lời nghe 

không rõ nhưng dịu dàng và có chiều an ủi. Phu nhân vào phòng cầu 

nguyện của bà và Sonia thấy bà quì khấn trước vài hình thánh còn để lác 

đác trên tường. Những hình thánh quí nhất đã gói lại mang theo làm kỉ 

niệm gia đình. 

Trên thềm và trong sân, những gia nhân đi theo đều đeo dao găm và 

gươm mà Petia đã phát cho, ống quần nhét vào ủng, lưng thắt dây da 

hoặc dây nỉ; họ đang chia tay những người ở lại. 

Luôn luôn, lúc ra đi người ta mới nhớ ra có vật còn bỏ quên hay chưa 

xếp đặt kĩ, nên hai người tòng bộc phải đứng chờ khá lâu ở hai bên cửa xe 

để đỡ phu nhân bước lên xe trong khi các nữ tì, kẻ ôm nệm người ôm gói 

chạy từ nhà ra mấy chiếc xe rồi lại chạy vô. 

Phu nhân rầy: 

- Các người không bao giờ nhớ cái gì hết. Như vầy thì làm sao ngồi cho 

được, hả? 

Doumacha nghiến răng không đáp, vẻ oán hận chạy lại chiếc xe sửa lại 

mấy tấm nệm. 

Bá tước lắc đầu: 

- Cái bọn này! 

Lão Efim, người xà ích già duy nhất được phu nhân tin cậy cho đánh xe 

mỗi khi bà đi đâu, ngồi ngất ngưởng trên chiếc ghế, không buồn ngó lại 

phía sau. Đã ba chục năm kinh nghiệm, lão biết rằng còn lâu mới có lệnh 

bảo «Đi!», và xe chuyển bánh rồi vẫn còn phải ngừng lại hai ba lần nữa 

để sai người chạy về lấy một vật bỏ quên, sau đó phu nhân thế nào cũng 

ló đầu ra cửa xe, khẩn khoản dặn dò phải cẩn thận mỗi khi xuống dốc. 

Lão biết như vậy cho nên bình tĩnh chờ đợi, còn kiên nhẫn hơn mấy con 

ngựa của lão nữa, (đặc biệt là con Sokol, con ngựa hồng ở bên trái, không 

ngớt giậm chân và cắn hàm thiết). 

Sau cùng mọi người đều lên xe cả rồi, bậc xe được nhấc lên, cửa xe 

đóng lại, phu nhân còn cho người trở lại kiếm một chiếc tráp rồi mới thò 

đầu ra cửa xe dặn dò như mọi lần. Lão Efim bèn chậm rải cất mũ, làm 

 
1 Bản Hazan: Trước khi đi xa người Nga có tục đó. 
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dấu thánh; người giữ ngựa và các gia nhân làm theo. Efim đội mũ lại, 

bảo: «Xin Chúa phù hộ!» - Người giữ ngựa cho ngựa đi. Con ngựa bên 

phải vươn cổ kéo cái vòng quàng, những ổ nhíp cao rít lên, thùng xe lắc 

lư. Người nội bộc lấy đà nhảy lên ghế xà ích khi xe bắt đầu chuyển bánh. 

Chiếc xe lọc cọc đi trên đường lát đá gập ghềnh, mấy chiếc sau cũng vậy, 

và cả đoàn kéo ra đường phố, lên dốc. Khi đi ngang qua nhà thờ ở trước 

mặt, mọi người ngồi trong chiếc xe hòm, xe mui và xe “britchka”1 đều làm 

dấu thánh giá. Những gia nhân ở lại Moscou, đi hai bên đoàn xe để tiễn 

đưa một khúc đường. 

Ít khi Natacha thấy vui như lúc này; nàng ngồi trong chiếc xe hòm, đối 

diện với mẹ, ngó bức tường các căn nhà lùi lại phía sau, các căn nhà trong 

thành phố xáo trộn mà dân chúng rời bỏ đi đó. Thỉnh thoảng nàng ló đầu 

ra cửa ngó về phía sau hoặc tuốt về phía trước, xem đoàn xe dài chở 

thương binh. Ở gần đầu đoàn thấy cái mui chiếc xe song mã của công 

tước André. Nàng không biết trong xe đó có ai, nhưng mỗi khi nhìn đoàn 

xe2, nàng lại đưa mắt tìm chiếc xe có mui đó mà nàng biết rằng đi đầu 

đoàn. 

Tới Koudrino, gặp mấy đoàn xe tương tự từ đại lộ Nikitski, từ Presnia, 

từ Podnovinski đi lại; và tới đường Sadovaia thì xe nhà và xe tải đi song 

song thành hai hàng. 

Khi đi vòng cái tháp Soukharev, Natacha thích ngắm các người đi xe và 

đi bộ, ngạc nhiên vui vẻ thốt lên: 

- Trời ơi! Má, Sonia, ngó anh ấy kia! 

- Ai? 

- Coi kìa, Bezoukhov, đích thực là ảnh. 

Nàng nghiêng hẳn mình ra ngoài nhìn cho rõ một người cao lớn, mập 

mạp bận chiếc áo của bọn người đánh xe, dáng đi và điệu bộ rõ là một 

người quí tộc giả trang, cùng đi với một ông già nhỏ con không có râu, da 

vàng bủng, bận chiếc ca-pốt bằng vải len thô, ở dưới cái cổng tò vò của 

tháp Soukharev. 

- Đúng, đúng là anh Bezoukhov bận áo bọn người đánh xe, đi với một 

ông già loắt choắt, kì cục. Natacha lặp lại - Đích thị là ảnh, kìa, ngó kìa. 

- Đâu phải. Đâu có chuyện vô lí thế. 

- Má, nếu không phải thì cứ chặt đầu con đi. Con cam đoan là đúng. 

Natacha la lớn, bảo lão xà ích ngừng lại. 

 
1 Xe bốn bánh, nhẹ, nửa sau có mui. 
2 Bản Gallimard: nhìn xem đoàn xe dài bao nhiêu. 



300 

 

Nhưng lão không ngừng lại được vì có nhiều đoàn xe khác từ đường 

Mestchanskaia kéo ra, hối thúc đoàn xe của gia đình Rostov tiến lên để 

khỏi nghẽn đường. 

Quả thực, mặc dầu người đó đã cách xa chiếc xe hơn lúc nãy nhiều rồi, 

mọi người trong gia đình Rostov đều trông thấy Pierre, hoặc ít nhất là một 

người giống chàng lạ lùng, bận chiếc áo xà ích, đi đọc theo đường phố, 

đầu cúi xuống, vẻ nghiêm trang, bên cạnh một ông già nhỏ con, không có 

râu, có vẻ một nội bộc. Ông già đó nhận thấy mặt Natacha ló ra ngoài cửa 

xe, kính cẩn chạm vào khuyủ tay Pierre, trỏ chiếc xe nói một câu gì đó. 

Chàng đương mải suy nghĩ nên một lát mới hiểu. Khi nghe ra rồi, chàng 

nhìn theo phía ông già chỉ, nhận ngay ra được Natacha và không kịp suy 

nghĩ, tiến vội lại chiếc xe. Nhưng đi được mươi bước, chàng ngừng lại, như 

sực nhớ ra điều gì. 

Natacha ló đầu ra cửa xe, vẻ mặt âu yếm, tươi rói. 

- Anh Pierre Kirilitch, lại đây! Chúng tôi nhận ra anh rồi! Thích quá! - 

Nàng chìa tay về phía chàng - Anh làm sao vậy? Sao ăn bận như vậy? 

Pierre nắm bàn tay của nàng, vừa bước theo xe vừa vụng về hôn. 

Bá tước phu nhân giọng ngạc nhiên và thương xót hỏi chàng: 

- Có chuyện gì xảy ra vậy, bá tước? 

- Thưa chi? Dạ không có chi cả. Thôi, xin miễn hỏi tôi. 

Chàng quay về phía Natacha, không ngẩng lên nhìn nàng mà cũng cảm 

thấy luồng mắt sáng và vui vẻ của nàng bao phủ lấy chàng, làm cho 

chàng ngây ngất. 

- Anh làm gì lúc này? Ở lại Moscou ư? 

Pierre không đáp ngay, lặp lại câu hỏi của Natacha: 

- Ở lại Moscou ư? Vâng, ở lại Moscou. Thôi xin chào cô. 

Natacha bảo: 

- Tôi tiếc quá, không được làm đàn ông, nếu là đàn ông thì chắc chắn 

tôi sẽ ở lại với anh. Được vậy thì thích quá nhỉ! Má, cho phép con ở lại 

nhé? 

Pierre lơ đãng nhìn Natacha, tính nói câu gì thì bá tước phu nhân đã 

ngắt lời. 

- Nghe nói bá tước có dự trận đánh? 

- Vâng, tôi có dự. Ngày mai sẽ có một trận nữa...  

Lần này thì bị Natacha ngắt lời: 
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- Nhưng bá tước làm sao vậy? Coi vẻ kì cục quá... 

- Cô đừng hỏi tôi, đừng hỏi tôi nữa, chính tôi cũng chẳng hiểu gì cả... 

Ngày mai... Không, không phải ngày mai! Thôi, chào cô! Thời buổi này 

thật khủng khiếp quá! 

Chàng rời chiếc xe, bước lên vỉa hè. 

Natacha còn thò đầu ra cửa xe một lúc lâu nhìn theo chàng mà mỉm 

cười vui vẻ, dịu dàng, hơi có chút giễu cợt. 

 

CHƯƠNG XVIII 

 

Từ hai ngày nay Pierre đã bỏ nhà ra đi, không cho ai hay, lại ở căn nhà 

trống của Bazdeiev, vị ân nhân quá cố. Đầu đuôi như sau. 

Sáng hôm sau cái ngày chàng về Moscou và hội kiến Rostoptchine, 

chàng thức dậy, một lúc lâu mới nhớ ra mình ở đâu và Rostoptchine muốn 

gì mình. Khi gia nhân báo rằng trong số người ngồi chờ chàng tiếp, có 

người Pháp mấy hôm trước đã đem lại bức thư của Hélène, chàng bỗng 

thấy cái cảm giác hoang mang, chán nản mọi sự mà chàng vẫn thường 

có. Chàng nghĩ bụng bây giờ thế là hết, cái gì cũng hổn độn, sụp đổ, 

không còn cái gì là phải là quấy nữa, chàng chẳng còn hi vọng gì ở tương 

lai, tình cảnh này không có lối thoát. Chàng cười gượng, lẩm bẩm mấy 

tiếng, rầu rĩ ngồi phịch xuống chiếc đi-văng rồi đứng lên, đi lại gần cửa, 

nhìn qua lỗ khóa ra ngoài phòng đợi, rồi lại khoát tay, thất vọng, trở về 

chỗ cũ, vơ bậy một cuốn sách. Người quản gia vô một lần nữa báo rằng 

người Pháp đem bức thư của bá tước phu nhân xin được gặp chàng gấp, 

dù chỉ là một phút; chú ta nói thêm rằng bà quả phụ Bazceiev trước khi 

về quê có cho người lại hỏi xem có thể giao cho chàng giữ giùm một số 

sách không. 

Pierre bảo người quản gia: 

- À, phải, tôi ra ngay bây giờ, hãy khoan... hay là thôi! Bảo họ rằng tôi 

sẽ ra ngay. 

Nhưng người quản gia vừa mới bước ra thì Pierre với lấy chiến nón ở 

trên bàn đi ra cửa sau phòng làm việc. Chàng theo hành lang, lúc đó 

không có ai, tới cầu thang, bước xuống đến chặng bằng thứ nhất, hai tay 

ôm trán, vẻ đăm chiêu. 

Từ chăng bằng đó có một cầu thang thứ nhì đưa xuống cửa sau. Chàng 

theo lối đó mà xuống sân. Không ai trông thấy chàng. Nhưng khi sắp ra 

khỏi cổng để xuống đường thì người gác cổng và mấy người xà ích đứng 
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bên cạnh xe, cất mũ chào chàng, cảm thấy cặp mắt họ đồ dồn về mình, 

chàng cúi đầu, rảo bước ra đường, y như con đà điểu thấy nguy thì rúc 

đầu trong bụi cây vậy. 

Trong các công việc mà chàng tính làm buổi sáng đó, chàng cho việc 

thu nhận sách và giấy má của Joseph Alexeievitch là gấp nhất1. 

Gặp một chiếc xe, chàng vẫy lại bảo đưa chàng đến Đầm Giáo Trưởng, 

chỗ bà quả phụ Bazdeiev ở. 

Chàng nhìn chung quanh những đoàn xe nối đuôi nhau ra khỏi Moscou, 

sửa lại hoài thế ngồi sao cho thân hình to lớn của chàng khỏi tụt ra ngoài 

chiếc xe cổ lỗ2 cọt kẹt3 đó. Chàng vui vẻ như một em nhỏ trốn học, và hỏi 

chuyện người xà ích. 

Người này cho chàng hay rằng ở thành Kremlin đương phát vũ khí để 

hôm sau lại khu Ba Núi đánh một trận lớn. 

Tới Đầm Giáo Trưởng, chàng phải hỏi thăm nhà ông bà Bazdeiev vì đã 

từ lâu chàng không tới. Chàng lại gần cổng vườn. Guerassim, ông lão nhỏ 

con, vàng bủng, không râu mà năm trước chàng đã gặp đi với Joseph 

Alexeievitch ở Torjok, nghe chàng gõ cửa bèn chạy ra. 

Chàng hỏi: 

- Nhà có ai không? 

- Bẩm Đại nhân, vì tình hình lúc này, Sophie Danilovna đã đưa bọn trẻ 

về điền trang ở Torjok. 

- Tôi cũng cứ vô để lựa sách. 

Người lão bộc nói: 

- Xin mời ngài vô; ông Makar Alexeievitch, em trai của chủ cũ tôi - xin 

Chúa độ trì cho ngườỉ - hiện còn ở lại, nhưng ông ấy hơi mệt, như ngài đã 

biết. 

Pierre biết rằng Makar Alexeievitch em trai của Joseph Alexeievitch, 

khùng khùng, nghiện rượu. Chàng vừa bước vô nhà vừa bảo: 

- Phải, tôi đã biết. Thôi, ta vô đi. 

Một ông già đầu hói, mũi đỏ, bận chiếc áo ngủ, chân không đút vô đôi 

giày cao su4, đứng ở phòng đợi. Thấy Pierre ông ta lẩm bẩm vài tiếng rồi 

đi ra hành lang. 

 
1 Bản Hazan: có ích nhất. 
2 Xe «drojki», chỉ có mỗi một cái ghế dài đặt trên bốn bánh, ngồi bỏ thõng 

chân qua hai bên ghế. 
3 Bản Hazan: lắc lư. 
4 Loại giày này thường đi ra ngoài đôi ủng cho nước khỏi thấm vào ủng. 
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Guerassim bảo: 

- Trước kia ông ấy rất thông minh, bây giờ suy nhiều rồi. Ngài muốn vô 

phòng làm việc? (Pierre gật đầu). Phòng đã niêm phong, dấu còn nguyên. 

Nhưng Sophie Danilovna đã dặn có người nhà ngài tới thì cứ giao sách. 

Pierre vô một căn phòng làm việc tối om, chính căn phòng mà hồi sinh 

tiền Ân nhân, lần nào vào chàng cũng xúc động tới run run. Từ ngày 

Joseph Alexeievitch qua đời, mọi vật đều ở nguyên chỗ cũ, bụi phủ đầy, 

coi thê thảm hơn bao giờ. 

Guerassim mở một cánh cửa sổ rồi rón rén bước ra ngoài. Pierre đi coi 

một lượt khắp phòng rồi trở về chỗ cái tủ chứa những bản viết tay, lấy ra 

một tập trước kia là một trong những thánh tích quí báu1 nhất của Hội: 

chính là bản hiến chương Tô Cách Lan mà đích tay Ân nhân đã ghi chú, 

giải thích. Pierre ngồi ở bàn viết đầy những bụi, đặt tập đó trước mặt, mở 

ra, lật lật rồi gấp lại, gạt ra bên, chống khuyủ tay lên bàn, ôm đầu suy 

nghĩ. 

Guerassim mấy lần len lén ngó vào phòng, vẫn thấy Pierre ngồi như 

vậy. Trên hai giờ trôi qua rồi. Lão đánh bạo gây tiếng động ở cửa để cho 

Pierre chú ý, nhưng Pierre chẳng nghe thấy gì cả. 

- Bẩm, có cần neo xe lại nữa không ạ? 

Pierre sực tỉnh, vội vàng đứng dậy. 

- À nhỉ. Chàng nắm lấy một nút áo của người lão bộc, mắt long lanh, 

ướt ướt, nghiêm trang2 nhìn xuống Guerassim. 

- Này chú, chú biết rằng ngày mai có trận đánh chứ? 

- Bẩm, họ bảo thế. 

- Chú đừng cho ai biết tôi là ai nhé. Và tôi bảo gì thì chú cứ làm theo 

nhé... 

- Bẩm vâng. Có cần dọn ăn cho ngài không ạ? 

- Không, tôi không cần cái đó. Chú kiếm cho tôi một bộ đồ nông dân và 

một khẩu súng ngắn. (Mặt Pierre bỗng đỏ lên) Guerassim suy nghĩ một 

lát rồi đáp: 

- Xin vâng ạ. 

Suốt ngày hôm ấy Pierre không ra khỏi phòng làm việc của Ân nhân. 

Guerassim nghe thấy chàng nóng nảy đi đi lại lại và nói một mình. Đêm, 

chàng ngủ trên một chiếc giường người ta kê cho chàng ở trong phòng. 

 
1 Bản Gallimard: thiêng liêng. 
2 Bản Hazan: phấn khởi. 
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Trong cái đời làm gia nhân, Guerassim đã thấy nhiều điều lạ, nên 

không ngạc nhiên lắm về chuyện Pierre đến ở như vậy, lão cơ hồ như còn 

sung sướng có người để hầu hạ nữa. Tối hôm đó lão đem vô cho Pierre 

một bộ áo xà ích và một cái mũ chụp, chẳng hề thắc mẳc rằng chàng 

dùng những thứ đó làm gì, và hứa hôm sau sẽ kiếm cho chàng khẩu súng 

ngắn. 

Trong buổi tối, Makar Alexeievitch hai lần lê đôi giày cao xu tới cửa 

phòng, ngó Pierre như có vẻ muốn lấy lòng chàng, nhưng hễ Pierre quay 

lại là ông khép vạt áo ngủ lại, sợ sệt, tức giận, vội vàng quay đi. 

Sáng hôm sau chàng bận chiếc áo xà ích mà người lão bộc đã kiếm và 

giặt bằng hơi nước cho, cùng với lão đi mua một chiẽc súng ngắn ở tháp 

Soukharev thì gặp gia đình Rostov. 

 

CHƯƠNG XIX 

 

Đêm mùng một rạng mùng hai tháng chín, Koutouzov ra lệnh rút quân 

qua Moscou ra con đường Riazan. 

Những đoàn quân đầu tiên khởi hành ngay đêm đó. Trong đêm tối họ 

không vội vã, cứ ung dung tiến; nhưng lúc hừng đông, lại gần cầu 

Dorogomilov1, họ thấy ở phía trước, hàng đám người chen lấn nhau để 

qua cầu, dồn cục lại ở bờ bên kia, làm nghẽn các đường phố, ngõ hẻm, 

mà phía sau lại có những đám quân đông vô kể đương thúc tới. Thế là 

đạo quân hóa ra xôn xao, lo lắng một cách vô lí. Mọi người ùa tới phía 

trước kiếm thuyền hoặc những chỗ nông để lội qua sông. Còn Koutouzov 

thì ra lệnh cho xe đi vòng ra ngoại ô mà qua bên kia sông. 

Ngày mùng hai tháng chín, lúc mười giờ sáng, ở khu ngoại ô 

Dorogomilov chỉ còn lại đoàn hậu quân. Phần lớn đạo quân đã qua sông 

Moscova và rời khỏi Moscou. 

Lúc đó Napoléon cùng với quân đội đứng trên đồi Poklonni nhìn quang 

cảnh ở trước mắt. Từ ngày 26 tháng tám tới ngày mùng hai tháng chín, từ 

trận Borodino tới ngày quân thù vào Moscou, suốt cái tuần lễ lịch sử ghê 

gớm đó, tiết thu thực khác thường làm cho ai cũng ngạc nhiên. Mặt trời 

đã xuống thấp2 mà còn nóng hơn mùa xuân; tia nắng chói lọi chiếu trong 

không khí trong trẻo và nhẹ nhàng làm chóa cả mắt; lồng ngực ta nở ra; 

ta hít đầy phổi những hương thu; ngay ban đêm, khí hậu cũng ấm áp, và 

nhìn lên nền trời tối tăm thấy những vì sao đổi ngôi, như bụi vàng rớt 

 
1 Trên sông Moscova, phía tây thành phố. 
2 Ở Nga, gần Bắc cực, mùa thu và mùa đông mặt trời không lên cao. 
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xuống, lòng ta vừa sợ sợ vừa vui thích. 

Ngày mùng hai tháng chín, hồi mười giờ sáng, thời tiết như vậy. Ánh 

sáng ban mai thật huyền ảo. Từ ngọn đồi Poklonni nhìn xuống, thành phố 

Moscou trải ra xa với dòng sông, vườn tược, nhà thờ, như đương sống một 

cuộc đời riêng của nó với những nóc tròn lấp lánh, rung rinh trong ánh 

nắng như những ngôi sao. 

Nhìn thành phố kì dị, kiến trúc khác thường chưa hề thấy đó, Napoléon 

có cái cảm giác tò mò, hơi ganh tị và e ngại mà chúng ta thường có khi 

thấy những hình thức sinh hoạt lạ không biết tới ta. Rõ ràng là thành phố 

ấy đang sống mãnh liệt đời sống riêng của nó. Nhờ những dấu hiệu lãnh 

hội được chứ không chỉ rõ ra được nó làm cho ta dù ở xa cũng phân biệt 

được một cơ thể còn sống với một xác chết, nhờ những dấu hiệu đó, 

Napoléon đứng trên ngọn đồi Poklonni, cảm thấy châu thành Moscou đang 

nhộn nhịp như hơi thở phập phồng của một cơ thể vĩ đại, đẹp đẽ. 

Người Nga nào nhìn Moscou cũng cảm thấy thành phố đó như người mẹ 

của mình; người ngoại quốc nào nhìn nó, tuy không hiểu cái ý nghĩa nó là 

mẹ hiền của người Nga, mà cũng nhận ngay ra cái bản sắc phụ nữ của 

nó: chính Napoléon cũng cảm thấy vậy. 

- Cái thành phố Á đông với vô số nhà thờ, thành Moscou thần thánh 

này! Nó kia rồi, cái thành phố lừng danh đó! Đã tới lúc rồi. 

Napoléon nói xong rồi xuống ngựa, sai trải trước mặt mình bản đồ 

Moscou rồi gọi viên thông ngôn Lelorme d’Ideville lại. Ông ta nghĩ bụng: 

“Một thành phố bị địch chiếm đóng như một người con gái đã mất danh 

tiết” (trước đây, ở Smolensk ông ta đã nói như vậy với Toutchkov) trong 

khi ngắm cái vẻ đẹp đông phương nằm ở trước mắt ông mà lần này là lần 

đầu ông được nhìn thấy đó. Chính ông, ông cũng lấy làm lạ rằng niềm ước 

vọng ông ấp ủ từ lâu, tưởng không sao thực hiện được, vậy mà đã đạt 

được chứ. Trong ánh sáng trong trẻo buổi sáng, ông ta nhìn bản đồ rồi lại 

nhìn thành phố, kiểm lại từng chi tiết; nghĩ rằng thế nào mình cũng chiếm 

được thành phố đó, lòng ông vừa xúc động vừa sợ sệt. 

Ông ta tự nhủ: «Nhưng có thể nào khác được đâu? Cái kinh đô đương 

nằm ở dưới chân ta kìa, đợi ta định đoạt số phận cho nó. Alexandre bây 

giờ ở đâu? Ông ta nghĩ gì? Thật là một thành phố kì dị, đẹp đẽ, vĩ đại! 

Giây phút này kì dị, long trọng làm sao! - Nghĩ tới quân sĩ ông ta tự hỏi: 

Còn họ, họ sẽ thấy vinh quang của mình chói lọi ra sao! - Đây rồi, món 

quà để thưởng những kẻ thiếu lòng tin ấy (ông ta đưa mắt ngó chung 

quanh và nhìn đạo quân đương tiến, hàng ngũ chỉnh tề). Ta chỉ hạ một 

lời, vẫy tay một cái là thành phổ cổ kính của các Sa hoàng này sẽ tiêu 

tan. Nhưng lòng khoan hồng của ta luôn luôn sẵn sàng hạ cố tới kẻ chiến 
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bại. Ta phải tỏ ra có đại lượng, có một tâm hồn thực cao cả. - Bỗng ông ta 

lại nghĩ: Không, ta đâu có thể tới Moscou được, vô lý. Thế nhưng chính nó 

ở trước mặt ta kìa, với những nóc tròn và thánh giá thép vàng, chói lọi, 

lung linh dưới tia nắng mặt trời kia kìa. Nhưng ta sẽ tha cho nó, để 

nguyên nó. Trên những di tích của sự man rợ và chuyên chế kia, ta sẽ 

khắc những chữ lớn: công lý và khoan hồng. Ta biết rằng Alexandre xót 

xa thấm thía về điểm đó nhất. (Napoléon có cảm tưởng rằng những biến 

cố đang xảy ra chẳng qua chỉ là cuộc tranh đấu cá nhân giữa ông ta và 

vua Alexandre). Từ trên điện Kremlin cao chót vót kia - vì chính đó là điện 

Kremlin! - ta sẽ ban bố cho họ những đạo luật của công lí, ta sẽ cho họ 

thấy thế nào là văn minh chân chính, ta sẽ làm cho con cháu bọn «boi-

a»1 luyến tiếc hoài, nhắc nhở hoài người đã chinh phục họ. Ta sẽ nói với 

phái đoàn của họ rằng ta không muốn chiến tranh, sở dĩ ta phải ra quân 

chỉ vì chính sách man trá của Triều đình họ; rằng ta kính mến Alexandre 

và ta sẵn sàng chấp nhận ở Moscou một hòa ước xứng đáng với ta và các 

dân tộc được ta trị vì. Ta không muốn lợi dụng một cuộc chiến thắng để 

làm nhục một quốc vương được dân kính trọng. Ta sẽ bảo họ: «Chư vị 

«boi-a», ta không muốn chiến tranh, ta muốn hòa bình và hạnh phúc cho 

thần dân của ta». Ta biết rằng trước mặt họ ta sẽ cảm hứng và nói với họ 

như ta vẫn nói từ trước tới nay, một cách minh bạch, trang trọng và tôn 

nghiêm. Nhưng có thực là ta đã đến Moscou không? Phải mà, chính nó 

đấy mà!» 

Ông ta quay lại bảo đoàn tùy tùng: 

- Dắt bọn «boi a» lại cho ta. 

Một viên tướng cùng với bọn hộ vệ quân phục rực rỡ bèn phi ngựa đi 

kiếm bọn «boi-a». 

Hai giờ trôi qua. Napoléon ăn xong rồi lại trở về chỗ cũ trên đồi 

Poklonni đợi phái đoàn «boi-a». Ông ta đã tưởng tượng rõ ràng bài diễn từ 

đầy giọng trang nghiêm và cao cả mà ông sẽ đọc trước mặt họ. 

Cái giọng đại độ mà ông ta tính dùng để chinh phục Moscou làm cho 

ông ta say sưa. Trong tưởng tượng ông ta ấn định ngày hội họp trong các 

cung điện Sa-hoàng có đủ mặt các vương công Nga và đại thần Pháp. Ông 

ta bổ nhiệm trong trí óc một viên thống đốc Moscou biết làm cho dân có 

cảm tình với ông ta. Nghe nói rằng Moscou có nhiều cơ quan từ thiện, ông 

ta định sẽ ban nhiều ân huệ cho các cơ quan đó. Ông ta nghĩ rằng ở châu 

Phi phải bận áo choàng Ả Rập mà vô các giáo đường Hồi giáo thì ở Moscou 

phải tỏ lòng từ thiện như các Nga hoàng. Như mọi người Pháp, muốn cho 

 
1 Boïar, hoặc boïard, hoặc boyard: hạng quí tộc cổ của Nga đã bị bãi bỏ 

dưới thời Pierre Đại Đế (thế kỷ XVIII). 
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cảm động thì phải nhắc nhở tới người mẹ yêu dấu, hiền từ, đáng thương 

của tôi, nên ông ta định để lấy lòng các người Nga và khiến họ phải cảm 

động, ông ta sẽ cho ghi hàng chữ lớn «Tòa nhà này dâng hiền Mẫu của 

tôi”  lên trên các tòa nhà từ thiện ấy, chứ không thể ghi cụt ngủn: «Nhà 

của Mẹ tôi được». Ông ta lại tự hỏi: «Nhưng có thực là mình đã tới 

Moscou không? Phải mà, nó ở trước mặt mình kia mà. Nhưng sao mãi 

không thấy đoàn đại biểu của thành phố tới?” 

Trong lúc đó tại những hàng phía sau đoàn tùy tùng, các tướng lãnh và 

thống chế đương thì thầm bàn bạc với nhau. Mấy người đi kiếm đoàn đại 

biếu trở về cho hay rằng Moscou vắng tanh, dân chúng bỏ đi hết rồi. Mặt 

người nào cũng tái mét, kinh hoàng. Họ sợ không phải vì Moscou đã bị 

dân chúng rời bỏ (mặc dầu biến cố này rất quan trọng); họ sợ vì không 

biết nên báo tin đó cho Hoàng thượng cách nào để cho ngài khỏi bẽn lẽn 

vì lố bịch (người Pháp sợ bị mang tiếng lố bịch lắm). Ngài đã đợi phái 

đoàn «boi-a» lâu như vậy mà công toi à? Moscou chẳng còn ai cả trừ một 

bọn say rượu à? Có người khuyên phải tập hợp cho kì được một đoàn đại 

biểu nhăng nhít nào đó; có người lại gạt ý đó đi, bảo phải thận trọng, 

khéo léo chuẩn bị tinh thần cho Hoàng thượng rồi tâu rõ sự thật với ngài. 

Các ông trong đoàn tùy giá ấy bảo: 

- Dù sao thì cũng phải tâu cho Ngài rõ. Nhưng, thưa quí vị... 

Tình thế càng đáng lo hơn nữa, vì Napoléon say sưa về những kế hoạch 

khoan dung, cao cả của mình, đi đi lại lại trước bản đồ, kiên nhẫn chờ đợi; 

ông ta mỉm cười vui vẻ, tự đắc, thỉnh thoảng đưa tay lên che mắt, để nhìn 

xuống con đường đưa tới Moscou. 

Nhưng một số người trong đoàn tùy giá nhún vai, bảo: 

- Như vậy không được... 

Họ nghĩ thầm chứ không dám thốt ra cái tiếng ghê gớm này: lố bịch... 

Napoleon đợi hoài không thấy gì, do cái trực giác đóng kịch của ông ta, 

cảm thấy rằng phút trang nghiêm đã kéo dài quá rồi, đã bắt đầu mất vẻ 

uy nghi, bèn vẫy tay một cái, tức thì một phát đại bác nổ vang, ra hiệu 

cho các đoàn quân đang bao vây Moscou nhất loạt tiến tới các cửa ô Tver, 

Kalouga và Dorogomilov. Các đơn vị tiến mỗi lúc mỗi nhanh, bộ binh thì 

chạy, kị binh thì phóng nước kiệu, cố vượt nhau trong đám bụi mù và 

trong tiếng reo hò vang động. 

Napoléon bị thế quân hăng hái lôi cuốn, cùng tớí cửa ô Dorogomilov với 

họ; nhưng tới đó ông xuống ngựa, đi đi lại lại hồi lâu dưới chân lũy Kamer 

Koilejski, ông ta vẫn còn chờ đoàn đại biểu. 
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CHƯƠNG XX 

 

Nhưng lúc đó thành Moscou đã trống rỗng. Còn một ít người đấy, 

khoảng một phần năm chục dân số, nhưng thành phố vẫn là trống rỗng y 

như một ổ ong hấp hối vì đã mất ong chúa. 

Một ổ ong như vậy, bề ngoài có vẻ sinh động cũng như mọi ổ ong khác, 

nhưng sự thực là không còn sinh khí nữa. 

Dưới ánh nắng ấm áp của mặt trời1, ong vẫn bay lượn vui vẻ như chung 

quanh một ổ ong còn chúa; từ xa người ta vẫn còn ngửi thấy mùi mật; 

người ta vẫn thấy ong từ trong ổ bay ra. Nhưng chỉ cần nhìn kĩ là thấy 

sinh khí đã mất. Chung quanh những ổ còn sống, ong không bay như vậy, 

mùi mật và tiếng vo ve cũng không như vậy. Người nuôi ong vỗ vào một 

cái ổ ong có bệnh, không thấy sự phản ứng tức thời và nhất loạt của hằng 

vạn con ong nhốn nháo lên, chổng đít chìa nọc ra, đập cánh cuồng nhiệt, 

gây một tiếng vo ve mãnh liệt, mà chỉ nghe thấy tiếng vù vù rời rạc dội lại 

trong một số phòng trống. Ở cửa ổ, không ngửi thấy cái mùi nồng say, 

thơm ngọt của mật ong và nọc ong, không còn tỏa ra cái hơi ấm áp của 

cả bầy ong đông đúc nữa, và trong mùi mật có lẫn cái mùi của sự trống 

trải, tan rữa. Ở cửa không còn những quân canh sẵn sàng hi sinh, đít 

chổng lên, đợi lúc chiến đấu. Không còn nghe thấy tiếng động đều đều và 

êm ái, giống tiếng nước sôi của bày ong hăng hái làm việc, mà chỉ nghe 

thấy những tiếng rời rạc, khi lớn khi nhỏ, hỗn độn. Những con ong đen, vô 

rồi ra; chúng rụt rè mà mưu mô, mình dài, dính đầy mật, lại ăn cướp mật 

trong ổ; chúng không có nọc và hễ thấy nguy là lẩn. Trước kia, người ta 

thấy ong thợ đem nhụy hoa về, lúc trở ra thì mình không; bây giờ chúng 

trở ra mà mang mật theo. Người nuôi ong mở ngăn dưới của ổ ong ra 

xem. Không thấy đám ong chân bám lấy nhau thành chùm, lủng lẳng thả 

xuống tới tận đáy, đương hăng hái kéo sáp trong tiếng vo ve bất tuyệt, 

mà chỉ thấy những con ong thợ mệt mỏi, ngái ngủ, vật vờ bò qua bò lại, 

tản mát trên đáy và bên thành ổ. Không thấy cái sàn phết nhựa2 và được 

cánh ong quạt sạch mà chỉ thấy ngổn ngang những sáp vụn và phân của 

những con ong chết dở, chân khẽ cựa quậy, và xác những con ong chưa 

lôi đi. 

Người nuôi ong lại mở ngăn trên ra xem. Không còn những dãy ong đậu 

sát nhau, bịt kín các phòng mật và sưởi ấm trứng ong nữa; tuy vẫn còn 

thấy cái cơ cấu khéo léo và phức tạp của các phòng ong, nhưng đã mất 

cái vẻ trinh bạch hồi trước rồi. Tất cả đều đã bị bỏ phế, ô uế. Các con ong 

 
1 Bản Kazan: Dưới ánh nắng cháy của mặt trời buổi trưa. 
2 Nhựa này loài ong dùng để bít các kẽ và sơn láng ở trong ổ. 
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đen ăn cướp đã lanh lẹn lén lút len vào đám ong thợ; và ong thợ nhão 

nhẹt, khô héo, gầy còm, uể oải lết đi như đã già nua, bất lực, mặc cho 

chúng cướp bóc, chán nản, lãnh đạm, không ham sống nữa. Ong vẽ, ruồi 

trâu, bươm bướm bay quờ quạng đâm vào thành ổ. Đây đó, trong những 

phòng chứa mật và ong con đã chết, thỉnh thoảng nghe tiếng vo ve bực 

bội. Tại một chỗ khác, hai con ong theo bản năng và thói quen, muốn dọn 

dẹp lại ổ, gắng sức lôi xác một con ong thợ hay một con ong vẽ ra ngoài 

mà chẳng biết để làm gì. Một chỗ khác nữa, hai con ong già uể oải đánh 

nhau hoặc chuốt mình cho sạch, hoặc mớm lẫn nhau mà cũng chẳng biết 

làm vậy là thân thiện hay thù nghịch với nhau. Tại một góc thứ ba, một 

đám ong xéo lên nhau ùa tới đánh túi bụi một con, làm cho nó chết 

nghẹt. Và con ong bị giết đó từ từ rớt xuống đống xác ong, nhẹ như sợi 

bông. 

Người nuôi ong lật hai bánh sáp ở giữa ra để coi tổ trứng. Trước kia là 

cả ngàn con ong quay lưng vào nhau thành một vòng tròn đen, đặc để 

bảo vệ cái bí mật lớn lao của sự nở con, thì bây giờ chỉ còn vài trăm con 

rầu rĩ, tê liệt, chết dở. Chúng chết gần hết rồi mà không biết rằng kho 

tàng chúng bảo vệ đó đã mất. Chúng tiết ra một mùi thối rữa. Chỉ còn vài 

con là cựa quậy, bay yếu ớt và đậu trên bàn tay người nuôi ong, không đủ 

sức để đốt người đó rồi thì chết; còn bao nhiêu con khác đã chết thì rớt 

trên đáy ổ như các vẩy cá. Người nuôi ong đóng ngăn lại, lấy phấn đánh 

dấu ở đó đợi lúc đập tan rồi thiêu hủy nó. 

Moscou cũng trống trải như ổ ong đó trong khi Napoléon mệt mỏi, ưu 

tư, cau mày đi đi lại lại trước lũy Kamer-Kollejski, đợi đoàn đại biểu tới; 

tuy đó chỉ là một nghi thức bề ngoài nhưng ông ta cho là cần thiết. 

Tại các khu trong thành phố, một số ít người đi đi lại lại, do thói quen, 

không có ý chí gì cả, cũng chẳng biết mình làm gì. 

Khi người ta hết sức thận trọng báo cho Napoléon hay rằng Moscou đã 

trống rỗng, ông ta giận dữ ngó người đem tin rồi quay ngoắt đi, tiếp tục đi 

đi lại lại. Sau cùng ông ta bảo: 

- Đánh xe lại đây cho ta. 

Ông ta cùng với sĩ quan phụ tá trực, leo lên xe, tiến vào khu ngoại ô. 

Ông ta lặp lại: «Moscou mà không người! Thật là một biến cố khó tin!» 

Ông ta không vô thành phố mà ngừng tại một quán trọ ở Dorogomilov. 

Thế là hỏng một pha đột biến trong lớp kịch. 
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CHƯƠNG XXI 

 

Quân đội Nga kéo qua Moscou từ hai giờ đêm đến hai giờ trưa, cuốn 

theo được các thương binh và các thường dân chưa tản cư kịp. 

Suốt trong thời chuyển quân, người ta xô lấn nhau dữ dội nhất ở cầu 

Đá, cầu Moscova và cầu Iaouza. 

Trong khi đoàn quân tách ra làm hai ngả chung quanh điện Kremlin, thì 

một số đông quân sĩ dồn cục lại ở cầu Moscova và cầu Đá, thừa lúc mọi 

người ngừng lại và chen chúc nhau mà đi ngược trở lại, lặng lẽ lẻn theo 

dọc nhà thờ Vassili-vị-Đại-Phúc, qua cửa Borovitski và leo dốc lên phía 

Hồng trường; họ đánh hơi biết rằng ở phía đó tha hồ mà cướp bóc. Đám 

đó do mọi con đường ùa vào khu bán hàng Gostini Dvor, đông nghẹt như 

những ngày bán hạ giá; nhưng không còn nghe thấy tiếng mời mọc ngọt 

ngào của những người bán hàng, cũng không thấy tiếng rao lanh lảnh của 

những người bán rong nữa; không còn thấy đám phụ nữ ăn bận sặc sỡ đi 

mua hàng nữa, mà toàn là những lính tráng bận quân phục hoặc áo ca-

pốt, không đeo vũ khí, hai tay không lặng lẽ kéo nhau vào các dãy nhà 

dài rồi lặng lẽ trở ra ôm đầy những đồ đánh cắp. Các người bán hàng và 

đi chào hàng (không có bao nhiêu) hoảng hốt, đi trong đám lính đó, mở 

cửa hàng ra rồi đóng lại, cùng với các người phu vác rán giấu hàng hóa đi. 

Trên quảng trường gần Gostini Dvor, trống hiệu nổi lên gọi lính tập hợp 

lại. Nhưng nghe tiếng trống, bọn lính cướp bóc đó không chạy lại mà lảng 

xa ra. Trong đám quân lính ùa vô các cửa hàng và các ngõ hẻm đó, thấy 

lác đác vài kẻ bận áo ca-pốt xám, đầu cạo trọc. Hai sĩ quan một người 

đeo băng tréo trên quân phục, cưỡi một con ngựa gầy màu xám sẫm, một 

người bận ca-pốt, đi bộ, đứng lại nói chuyện với nhau ở góc phố Ilinka. 

Một sĩ quan thứ ba phi ngựa lại gần họ. 

- Tướng quân ra lệnh đuổi ngay hết bọn lính ra ngoài cho kì được. Hết 

chỗ nói rồi! Một nửa đạo quân đã tẩu tán. 

Thấy ba tên bộ binh không có khí giới, vạt áo ca-pốt vén lên, lẻn vào 

các nhà dài, ông ta quát tháo: 

- Thằng này đi đâu? Và mấy thằng kia nữa? Đứng lại, quân chó má! 

Sĩ quan thứ nhất bảo: 

- Ông thử tập hợp chúng xem có được không. Vô phương. Chỉ có cách 

là tiến cho mau để những kẻ còn lại đừng trốn nữa, thế thôi! 

- Tiến cách nào chứ? Phải ngừng lại ở đằng kia kìa; dồn cục lại ở cầu 

kia kìa, tiến đâu được mà tiến. Có lẽ phải đặt một hàng rào lính gác để 
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ngăn những đứa ở phía sau khỏi trốn. 

Viên sĩ quan cao cấp nhất bảo: 

- Các ông chạy lại đằng kia, đuổi chúng ra đi! 

Viên sĩ quan đeo băng tréo xuống ngựa, kêu một lính-đánh-trống rồi cả 

hai đi vào cửa tò vò. Vài tên lính vội bỏ chạy. 

Một người lái buôn má đỏ và đầy mụn ở chung quanh cánh mũi, mặt 

phị, có vẻ lúc nào cũng bình tĩnh tính toán lọi hại, vội chạy lại gần viên sĩ 

quan, múa tay, làm bộ làm điệu1. Hắn bảo: 

- Thưa Đại nhân, xin ngài làm phúc che chở cho tôi. Chúng tôi biết phải 

trái, không kể gì những cái vặt vãnh; chúng tôi rất sung sướng... nếu ngài 

có cần dạ, tôi xin lấy ngay cho ngài coi; đối với một người chân chính như 

ngài, ít nhất là hai tấm, xin hầu ngài! Vì chúng tôi mang ơn ngài, còn cái 

thứ kia là ăn cướp rồi! Xin ngài thương chúng tôi! Xin cho lính lại canh 

gác, ít nhất cũng cho chúng tôi kịp đóng cửa hàng chứ. 

Nhiều lái buôn khác bao vây viên sĩ quan. Một người gầy ốm, mặt khắc 

khổ, bảo: 

- Nói dài dòng làm chi vô ích. sắp bay đầu mà còn tiếc ba sợi tóc. Ai 

muốn lấy gì thì cứ tự tiện. 

Vừa nói hắn vừa khoát tay mạnh một cái, quay nghiêng về phía viên sĩ 

quan. 

Người lái buôn thứ nhất giận dữ nói: 

- Ivan Sidoritch, bác chỉ nói cho sướng miệng! Vậy xin Đại nhân theo 

tôi. 

Người lái buôn gầy gò nói: 

- Tôi mà nói cho sướng miệng! Tôi có ba cửa hàng, trị giá mười vạn. 

Quân đội đi rồi thì làm sao mà giữ được? Bác còn lạ gì dân chúng. «Làm 

sao cãi lại được mệnh Trời!» 

Người lái buôn thứ nhất cúi mình, lặp lại: 

- Xin mời Đại nhân. 

Viên sĩ quan do dự, vẻ mặt phân vân. Bỗng ông ta rảo bước vào dãy 

nhà dài, bảo: 

- Cần quái gì! 

Người ta đánh nhau, chửi nhau trong một gian hàng mở cửa, khi viên sĩ 

quan lại gần, một người bận áo ca-pốt xám, đầu trọc bước ra vừa bị tống 

 
1 Bản Hazan: tự đắc. 
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ra ngoài. 

Hắn lom khom lách qua đám lái buôn và viên sĩ quan. Ông này nhảy xổ 

vào bọn lính đứng trong cửa hàng. Nhưng đúng lúc đó có tiếng la hét kinh 

khủng của một đám đông từ cầu Moscova vang lại. Và viên sĩ quan vội 

vàng trở ra quảng trường, hỏi bạn: 

- Cái gì đó? Cái gì đó? 

Nhưng bạn ông ta đã cho ngựa phi dọc theo nhà thờ Vassili-vị-Đại-

Phúc, về phía có tiếng la hét. 

Ông ta bèn lên ngựa phi theo. Khi tới gần cầu, ông ta thấy hai khẩu đại 

bác tháo ra khỏi giàn phía trước, một đám bộ binh đương tiến, mấy chiếc 

xe tải đổ lật trên đường, nhiều người hoảng hốt mà quân lính thì cười rộ. 

Một chiếc xe tải thắng hai ngựa đậu bên cạnh các khẩu đại bác. Bốn con 

chó lê-vri-ê bị cột đứng nép sau xe. Trên xe có một núi đồ đạc và một 

người đàn bà ngồi chót vót bên một chiếc ghế con nít chổng bốn chân lên 

trời, tru tréo om sòm. Các bạn của viên sĩ quan kể cho ông ta nghe rằng 

sở dĩ dân chúng la hét như vậy là vì tướng Ermolov thấy quân lính bỏ 

chạy đi cướp bóc các cửa tiệm, mà dân chúng chen chúc làm nghẽn cầu, 

nên sai gỡ hai khẩu đại bác ra khỏi giàn phía trước rồi dọa bắn vào cầu. 

Đám đông xô đổ các xe tải, chen lấn nhau, đạp lên nhau, la hét, ra khỏi 

cầu và đạo quân tiến lên được. 

 

CHƯƠNG XXII 

 

Trong khi đó, trung tâm thành phố vắng hoe, gần như không có một ai 

qua lại trên đường. Tất cả các cổng vào nhà và các cửa hàng đều đóng 

kín; đây đó, chung quanh các quán rưọu, thỉnh thoảng còn nghe thấy vài 

tiếng kêu lẻ loi và tiếng hát của những kẻ say rượu. Không thấy một chiếc 

xe, họa hoằn mới nghe tiếng chân của một người bộ hành; đường 

Povarskaia vắng tanh và yên lặng như tờ; khu sân mênh mông của nhà 

Rostov ngổn ngang cỏ khô và phân ngựa nhưng không có một bóng 

người. Đồ đạc còn để lại cả trong nhà và chỉ có hai người ngồi trong 

phòng khách: anh gác cổng Ignace và thằng tiểu đồng Michka, cháu nội 

của lão Vassilitch cũng ở lại với lão. Michka mở chiếc cương cầm và đánh 

bằng một ngón tay. Người gác cổng hai tay chống nạnh đứng trước một 

tấm gương lớn, vui vẻ mỉm cười. 

Michka bỗng đập cả hai tay lên phím đàn, nói: 

- Chú Ignace, chú thấy cháu đánh có tài không! 
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Ignace ngắm miệng cười toe toét của mình trong gương, đáp: 

- Tài! 

Mavra Kouzminichna lặng lẽ tới sau lưng họ mà họ không hay, cất 

tiếng: 

- Ý, không biết xấu! Thật là không biết xấu. Coi cái thằng tướng mặt 

mẹt nhe răng ra kìa. Thật là vô tích sự! Còn bề bộn cả ở ngoài kia kìa, bác 

Vassilitch làm quần quật không xuể kia kìa... ừ, cứ ở đó mà giỡn! 

Ignace xịu mặt lại, cúi gầm xuống, sửa lại chiếc dây lưng, bước ra. 

Michka nói: 

- Cháu đánh khe khẽ thôi, dì nhé. 

Mavra Kouzminichna giơ tay lên dọa, hét lớn: 

- Khẽ với chẳng khẽ, cái thằng ranh này! Có đi đốt ấm lò cho ông nội 

mày không. 

Mavra phủi bụi trên phím đàn, đậy nắp lại, thở dài bước ra rồi khóa cửa 

phòng lại. 

Ra sân rồi, thím ta đứng lại suy nghĩ nên đi đâu bây giờ: lại dãy nhà 

dọc uống trà với Vassilitch hay vào nhà kho thu dọn cho xong. 

Có tiếng chân vội vã vang lên trong cảnh yên lặng của đường phố rồi 

ngừng lại ở trước cửa nhỏ ngoài sân; then cài cửa kêu lách cách, ai đó 

đang cố mở cửa. 

Mavra Kouzminichna bước lại: 

- Ông hỏi ai? 

- Bá tước, bá tước Ilia Andreievitch Rostov. 

- Mà ông, ông là ai? 

- Tôi là một sĩ quan. Tôi cần gặp bá tước. 

Giọng người đó êm ái, chắc là trong hàng quí tộc Nga. 

Mavra mở cửa. Một sĩ quan khoảng mười tám tuổi, mặt tròn trĩnh, nét 

hao hao như các người trong họ Rostov, bước vô sân. 

Mavra nhã nhặn nói: 

- Cả nhà đi khỏi rồi, thưa cậu. Đi từ chiều hôm qua. 

Thanh niên đó đứng bên cửa, chặc lưỡi, do dự không biết nên vô hay 

không.  

- Phiền quá! Đáng lẽ tôi phải tới từ hôm qua... Tiếc thật!... 
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Mavra chăm chú và ái ngại ngó thanh niên đó mà nét mặt giống những 

người trong dòng họ Rostov, chiếc áo ca-pốt của chàng đã rách và đôi 

ủng thì mòn gót. 

Thím hỏi: 

- Cậu muốn gặp bá tước có chuyện gì? 

Viên sĩ quan trẻ buồn bực, đặt tay lên quả nắm cánh cửa, tính bước ra, 

đáp: 

- Trễ quá rồi... thôi đành vậy! 

Nhưng chàng do dự, đứng lại, bỗng nói: 

- Tôi là bà con của bá tước, từ trước bá tước vẫn rất thương tôi. Và thím 

thấy này (chàng mỉm cười hiền lành và vui vẻ nhìn chiếc áo và đôi ủng 

của mình), rách rưới thế này mà tôi không có đồng nào; vì vậy tôi muốn 

lại xin bá tước... 

Mavra ngắt lời chàng: 

- Cậu chịu khó đợi tôi một chút, chút xíu thôi. 

Tay viên sĩ quan trẻ vừa buôn quả nắm ra là Mavra quay đi liền, thoăn 

thoắt trở về căn phòng của thím ở phía sân sau. Trong lúc đó, chàng sĩ 

quan nhìn đôi ủng đã rách của mình, khẽ mỉm cười đi đi lại lại trong sân. 

«Không gặp được ông chú, thật tiếc quá. Nhưng bà già này tốt thật! Bà ấy 

đi đâu thế này? Trung đoan của mình lúc này chắc gần tới Rogojski1 rồi, 

không biết đi lối nào để cho gần để đuổi kịp đây? 

Mavra Kouzminichna từ góc sân bước trở ra, vẻ mặt sợ sệt nhưng quả 

quyết, tay cầm một chiếc mùi xoa kẻ ô vuông buộc lại. Khi tới gần sĩ 

quan, thím cởi chiếc khăn ra, lấy một tấm giấy bạc hai mươi lăm rúp màu 

trắng, lẹ làng đưa cho chàng. 

- Nếu Đại nhân có nhà, thì chắc chắn, chỗ bà con... nhưng bây giờ thì... 

tôi có thể... 

Thím luống cuống, không biết nói sao. Nhưng chàng sĩ quan không từ 

chối cũng không vội vàng, cầm lấy tấm giấy bạc rồi cảm ơn thím. 

Thím lập lại như để xin lỗi: 

- Nếu lão bá tước có nhà... Xin Trời phù hộ cho cậu. 

Thím cúi đầu chào và đưa chàng ra tới cửa. 

Chàng mỉm cười, lắc đầu như tự giễu mình rồi chạy vụt đi trong các 

đường phố vắng tanh để đuổi kịp trung đoàn ở phía cầu Iaouza. 

 
1 Cửa ô ở phía đông thành phố Moscou. 
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Khép cửa lại rồi, Mavra Kouzminichna còn tần ngần đứng lại, rưng rưng 

nước mắt, tư lự lắc đầu, trong lòng dào dạt niềm thương hại chàng sĩ 

quan trẻ tuổi không quen biết mà thím âu yếm như con đó. 

 

CHƯƠNG XXIII 

 

Trong quán rượu ở tầng dưới một ngôi nhà đương cất dở tại đường 

Varvarka, vang lên tiếng hò hét và ca hát của bọn say rượu. Mươi người 

thợ ngồi trên những chiếc ghế dài, chung quanh một chiếc bàn, trong một 

phòng chật hẹp, bẩn thỉu. Họ say bí tỉ, mồ hôi nhễ nhại, mắt lờ đờ, há hốc 

miệng ra mà hát bậy bạ mỗi người một điệu, một cách khó khăn, mệt 

nhọc; không phải là họ thích hát mà họ chỉ muốn tỏ rằng mình say sưa và 

hoang đàng, thế thôi. Một gã cao lớn, tóc vàng, bận một chiếc áo khoác 

xanh sạch sẽ đứng bên cạnh họ. Nếu môi hắn không mím lại, luôn luôn 

mấp máy, lông mày không cau lại, mắt không lờ đờ, hung dữ, thì mặt hắn 

có vẻ đẹp nhờ sống mũi dọc dừa thanh tú. Hắn nhìn xuống bọn người 

đang hát, tự cho mình là quan trọng, đưa cánh tay xắn lên tới khuyủ, xòe 

rộng mấy ngón tay bẩn thỉu ra hoa hoa trên đầu mấy người kia một cách 

trang trọng mà vụng về. Ống tay áo của hắn tụt xuống hoài, hắn chốc 

chốc phải lấy tay trái xắn lên, cơ hồ như cho rằng phải để trần cánh tay 

trắng trẻo nổi gân xanh đó mới được, điều đó quan trọng nhất. Họ đương 

hát thì ở cửa vang lên tiếng đấm đá nhau. Gã cao lớn đó khoát tay một 

cái, quát lớn ra lệnh cho mọi người: 

- Thôi! Có đám đánh lộn, anh em! 

Rồi hắn chạy ra ngoài thềm, ống tay áo vẫn không kéo xuống. 

Bọn thợ chạy theo. Sáng hôm đó, do hắn dắt đi, bọn thợ đã đem lại cho 

chủ quán mấy tấm da của nhà máy để đổi lấy rượu uống. Nghe tiếng hò 

hét trong quán các thợ trong một lò rèn kế bên tưởng là quán bị cướp 

bóc, cố sức ập vào. 

Và ở ngoài thềm bắt đầu xảy ra trận ẩu đả. Chủ quán đứng chặn ở cửa, 

đương đánh nhau với một người thợ rèn; khi bọn thợ ở trong chạy ra thì 

người thợ bị hất mạnh, ngã chúi đầu xuống sân lát đá. 

Một người thợ rèn khác xông vô cửa, túm lấy chủ quán. 

Gã cao lớn tay áo xắn, chạy ra thoi vào mặt một người thợ rèn đang 

nhảy vào, và hét lớn: 

- Anh em ơi, chúng đánh bọn mình nè! 

Lúc đó người thợ rèn thứ nhất lồm cồm bò dậy, quệt máu trên mặt, thê 
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thảm gào lên: 

- Bớ người ta! Chúng giết người nè! Anh em ơi! 

Một người đàn bà từ trong nhà bên cạnh chạy ra tru tréo: 

- Trời đất ơi! Chúng đánh chết người rồi! 

Thiên hạ bu chung quanh người thợ rèn mặt mày đầy máu. Một người 

mắng chủ quán: 

- Mày bóc lột người nghèo, tới cái áo sơ mi cũng không chừa, chưa đủ 

sao? bây giờ còn muốn giết người nữa hả, quân ăn cướp này! 

Gã cao lớn đứng trước thềm, đưa cặp mắt đục ngơ ngác nhìn hết người 

chủ quán tới người thợ rèn, suy nghĩ không biết nên choảng ai. 

Rồi bỗng hắn quay về phía chủ quán, hét tướng tên: 

- Quân giết người! Trói nó lại, anh em ơi! 

Người chủ quán đưa tay gạt mấy người xông lại: 

- Trói thử coi! 

Rồi tự lột mũ trên đầu, hắn liệng mạnh nó xuống đất. Tựa hồ như cử 

chỉ đó có một ý nghĩa gì bí mật, đáng sợ, bọn thợ bèn bỏ hắn ra, ngừng 

lại, do dự. 

- Tôi biết rõ luật lệ mà. Tôi sẽ đi trình quận đa! Bộ anh tưởng tôi không 

biết tới quận sao? Thời buổi này đâu có dung tha quân ăn cướp! 

Vừa nói hắn vừa cúi lượm cái mũ lên. 

Lão chủ quán và gã cao lớn cùng thách nhau: 

- Muốn đi thì đi! Nào... đi! 

Rồi cả hai cùng bước ra đường. 

Người thợ rèn mặt đầy máu cũng đi theo. Bọn thợ và những kẻ tò mò 

vừa bàn tán vừa reo hò nối gót họ. 

Tại góc đường Marosseika, khoảng hai chục thợ đóng giày đứng trước 

một ngôi nhà lớn cửa sổ đóng kín mít, treo một cái bảng hiệu giày; người 

nào cũng gầy gò, tiều tụy, áo dài và áo cáp-tăng tả tơi. 

Một người thợ giày hốc hác, râu lưa thưa, lông mày rậm, nói: 

- Nó phải trả tiền sòng phẳng cho tụi tôi chứ! Nó hút máu tụi tôi rồi 

dông. Nó cứ hẹn lần hết ngày này qua ngày khác, suốt một tuần. Và bây 

giờ tới phút chót, thì nó chuồn. 

Thấy đám đông và một người bị thương, người thợ giày đó đang nói 

bỗng im bặt, chú ta và các bạn thợ giày tò mò nhập vào đám đông đang 
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đi qua. 

- Họ kéo nhau đi đâu vậy? 

- Tới cảnh sát chứ còn đâu nữa. 

- Này, vậy là chúng mình thua thật à? 

- Chứ gì nữa? Nghe người ta nói đây này. 

Người hỏi, kẻ đáp xôn xao. Lão chủ quán thừa lúc mọi người nhốn 

nháo, đi tụt lại phía sau rồi lẻn về quán. 

Gã cao lớn không thấy rằng kẻ thù của mình là chủ quán đã biến mất, 

vẫn hua cánh tay trần, nói không ngớt miệng, làm mọi người chú ý. Bọn 

hiếu kì phần lớn xúm xít chung quanh gã, mong hiểu rõ những điều mà 

mọi người thắc mắc. 

Gã khẽ mỉm cười, bảo: 

- Nó bảo nó biết luật lệ... ừ, thì lên quan. Có phép quan chứ. Phải vậy 

không bà con? Nó tưởng không có phép quan, làm sao bỏ phép quan 

được? Thiếu gì bọn ham cướp bóc1. 

Một người trong đám đông bảo: 

- Nói lảm nhảm như vậy vô ích. Vậy là người ta bỏ Moscou ư? Người ta 

nói đùa mà anh tin là thật à?... Mình đâu có thiếu quân. Lẽ nào để cho nó 

vào?... Có quan trên lo liệu chứ... - Người ta trỏ vào gã cao lớn mà bảo 

nhau: Nghe kìa, nghe hắn nói gì kìa... 

* 

Trước thành Kitai-Gorod, một nhóm nhỏ bao vây một người bận áo ca-

pốt bằng dạ xù, tay cầm một tờ giấy. 

Đám đông bèn chạy lại phía người rao đó: 

- Có bố cáo kìa, họ đọc bõ cáo kìa! 

Người bận áo dạ xù đó đọc tờ yết thị ngày 31 tháng tám. Thấy đám 

đông bao vây, chú ta mới đầu luống cuống, nhưng gã cao lớn đã len tới 

hàng đầu, đòi đọc lại cho nghe và chú ta đọc lại từ đầu, giọng hơi run run. 

«Sáng sớm mai bản chức sẽ đến gặp Điện hạ Tối quang minh (gã cao 

lớn nhíu mày, toét miệng, trang trọng lặp lại: Tối quang minh), để cùng 

bàn với ngài về cách hành động và phối hợp với quân đội mà tiêu diệt 

quân thù. Phải cho chúng chầu tổ mới được». Người đọc ngừng lại một 

chút. (Gã cao lớn hét lên, giọng đắc chí: «Thấy không! sẽ quất chúng cho 

sụm!) - «Chúng ta sẽ tận diệt chúng, cho quỉ bắt chúng đi. Ngày mai bản 

 
1 Lời nói của gã cao lớn ở chô này, các bản dịch hơi khác nhau. 
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chức sẽ trở về ăn bữa chiều và chúng ta sẽ cùng bắt tay vào việc. Làm 

một lần cho xong, trị cho hết bọn ăn cướp đó». 

Mọi người im lặng. Gã cao lớn cúi đầu, vẻ buồn rầu. Câu cuối đó, chẳng 

ai hiểu gì cả. Nhất là mấy tiếng «bản chức sẽ trở về ăn bữa chiều» làm 

cho người đọc cũng như người nghe không thích. Dân chúng chờ nghe 

những lời cao kì, mà câu đó tầm thường, giản dị quá! Nói như vậy thì ai 

mà chẳng nói được, bản bố cáo của một đại thần không nên nói như vậy. 

Mọi người đều rầu rĩ im lặng. Gã cao lớn mấp máy môi1, lắc lư thân 

mình. 

Ở những hàng đứng sau có vài người bảo nhau: 

- Phải hỏi ông ấy!... Phải ông không?... Hỏi gì mà hỏi?... Sao lại 

không?... Ông ấy sẽ bảo... 

Và mọi người đều chú ý tới chiếc xe của viên cảnh sát trưởng đương đi 

vào quảng trường, có hai lính long kị hộ vệ. 

Do lệnh Rostoptchine, sáng hôm đó viên cảnh sát trưởng đã đi đốt các 

chiếc đò2 qua sông và nhờ vụ đó mà kiếm được một số tiền lớn còn cất 

trong túi. Thẩy đám đông kéo tới, ông ta bảo ngừng xe, cất tiếng hỏi: 

- Có chuyện gì xảy ra đó? Các người muốn gì? 

Họ rụt rè tiến lại từng người một. Không thấy ai đáp, ông ta hỏi lại: 

- Bọn này muốn gì đây? Ta hỏi kìa. 

Người thư lại bận áo dạ xù đáp: 

- Bẩm quan lớn, theo lời tuyên cáo của bá tước Đại nhân... họ muốn... 

hi sinh tánh mạng phụng sự tổ quốc, chứ không phải muốn làm loạn gì 

đâu cả... như bá tước Đại nhân đã dạy... 

- Bá tước Đại nhân chưa đi; ngài còn ở đây, ngài sẽ ban lệnh cho các 

người... Viên cảnh sát trưởng nói xong rồi bảo người đánh xe: Thôi đi! 

Đám đông xúm quanh những người đã nghe được lời của viên cảnh sát 

trưởng và nhìn theo chiếc xe. 

Lúc đó viên cảnh sát trưởng quay lại, thấy họ tụ tập mà đâm hoảng, nói 

gì với người đánh xe không biết, chỉ biết là ngựa càng phi nhanh hơn. 

Gã cao lớn thét lên: 

- Họ gạt chúng mình rồi anh em ơi! Phải đi gặp chính quan tư lệnh mới 

 
1 Bản Bibliothèque mondiale: cắn môi. 
2 Bản Gallimard và Bibliothèque mondiale dịch là: lều, quán gỗ (baraque); 

bản Kazan và bản Văn Hóa dịch là thuyền (barque). Baraque và barque hơi 

giống nhau, do lỗi sắp chữ chăng? Mà biết bản nào đúng? 
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được. Đừng để cho hắn thoát, anh em. Hắn phải trình bày đầu đuôi cho 

chúng ta nghe. Nhiều người la lên: 

- Bắt lại! 

Và đám đông ùa tới, đuổi theo xe cảnh sát trưởng, ồn ào tiến vào 

đường Loubianka. 

- Bọn quí tộc và bọn lái buôn dông hết cả rồi, bỏ bọn mình lại và bọn 

mình sẽ toi mạng thôi. Bộ chúng mình là chó hay sao đấy! 

Tiếng la hét mỗi lúc một thêm dữ dội. 

 

CHƯƠNG XXIV 

 

Tối ngày mùng một tháng chín, sau cuộc hội kiến với Koutouzov, bá 

tước Rostoptchine uất ức, tủi thân vì không được mời dự hội đồng quân 

sự, vì Koutouzov không mảy may chú ý tới đề nghị tham gia phòng vệ 

kinh đô của mình; lại ngạc nhiên về quan điểm mới phát biểu trong doanh 

trại cho rằng vấn đề an ninh của kinh đô và tinh thần ái quốc của dân 

trong thành không những là điều phụ thuộc mà còn vô ích, không đáng 

kể; tủi thân và ngạc nhiên về tất cả những điều đó, bá tước Rostoptchine 

trở về Moscou, ăn tối xong rồi, để nguyên quần áo, ngả mình trên chiếc đi 

văng, ngủ thiếp đi. 

Gần một giờ khuya, một liên lạc viên đem cho ông  một bức thư của 

Koutouzov yêu cầu ông phái một số cảnh sát giúp quân đội kéo qua thành 

phố để rút ra con đường Kiazan. Tin đó đối với bá tước không có gì lạ. 

Ông ta đã biết trước rằng Moscou thế nào cũng bị bỏ ngỏ, không phải mới 

biết từ cuộc hội kiến với Koutouzov trên đồi Poklonni hôm trước, mà biết 

ngay từ sau trận Borodino, khi các tướng lãnh trở về Moscou đồng thanh 

tuyên bố rằng vô phương mở một trận mới, và từ khi ông cho chở ban 

đêm các tài sản của Quốc gia tới những nơi chắc chắn, rồi dân cư lần lượt 

ra đi tới già nửa. Tuy đã biết trước như vậy mà đang đêm, mới bắt đầu 

ngủ say, nhận được lệnh của Koutouzov trong một bức thư tầm thường 

ấy, ông ta cũng ngạc nhiên và bực tức. 

Sau này để biện minh cho những hành động của mình trong thời gian 

đó, bá tước Rostoptchine lặp đi lặp lại trong tập hồi kí rằng lúc đó ông ta 

chỉ nhắm hai điều quan trọng: duy trì an ninh trong thành phố Moscou và 

cho dân cư ra khỏi thành. Nếu quả ông có hai mục đích đó thật thì hành 

động của ông không có điều gì đáng trách hết. Nhưng nếu vậy thì tại sao 

ông ta không cho chở đi các bảo vật trong các nhà thờ, các vũ khí, đạn 

dược, số lúa dự trữ; tại sao ông ta lại lừa gạt dân chúng, bảo rằng thành 
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phố sẽ không bị bỏ rơi, làm cho hằng ngàn người phải sạt nghiệp? 

Ông ta đáp: «Để giữ an ninh cho thành phố.» Nhưng nếu vậy thì cho 

dời từng tấn giấy tờ trong các công sở, chở quả cầu của Leppich và vô số 

vật vô ích khác đi làm gì? - «Để bỏ lại một thành phố trống rỗng,» ông ta 

giải thích như vậy. Chỉ cần cho rằng an ninh công cộng bị đe dọa là đủ 

biện minh cho mọi hành động. 

Tất cả những sự tàn khốc trong thời kỳ Khủng bố chẳng có mục đích 

giữ gìn sự an ninh công cộng đấy ư? 

Vậy thì căn cứ vào đâu mà bá tước Rostoptchine lo ngại cho sự an ninh 

của Moscou năm 1812? Nguyên nhân nào đã làm cho ông ngờ rằng dân 

chúng sẽ nổi loạn? Dân chúng thì tản cư mà quân đội thì trong khi rút lui, 

tràn vào đầy thành phố. Vậy thì dân chúng làm sao nổi loạn được? 

Không những ở Moscou mà cả khắp nước Nga, khi quân địch xâm lăng, 

không xảy ra một cuộc biến động nào giống như một cuộc nổi loạn. Ngày 

mùng một và mùng hai tháng chín, ở Moscou còn trên mười ngàn người, 

mà trừ đám đông tụ họp trong sân viên tư lệnh thống đốc do chính ông ta 

triệu tập, không có một vụ rắc rối nào xảy ra cả. Nếu sau trận Borodino, 

từ khi người ta thấy thế nào cũng phải bỏ Moscou - hoặc ít nhất là có thể 

phải bỏ - nếu lúc đó Rostoptchine đừng phân phát vũ khí và ra các tuyên 

cáo nhăng nhít đó làm cho dân chúng hoang mang, mà dùng những biện 

pháp cần thiết để dời các bảo vật trong các nhà thờ, dời đạn dược, vũ khí, 

tiền bạc đi và tuyên bố thẳng thắn rằng thành phố sẽ bị bỏ ngỏ, nếu ông 

ta hành động như vậy thì còn có lí do gì để sợ dân chúng nổi loạn nữa? 

Rostoptchine là một người đa huyết chất, nóng nảy, xưa nay sống trong 

giới các đại thần, tuy nhiệt thành yêu nước nhưng không hiểu lòng dân 

mà ông tưởng rằng ông cai trị được. Từ khi quân địch vô Smolensk, trong 

trí tưởng tượng, ông ta đã tự gán cho mình cái vai trò lãnh đạo lương tâm 

của dân tộc Nga tại «trái tim của Nga» là Moscou này. Ông ta tưởng (như 

mọi nhà cai trị) rằng không những mình điều khiển những hoạt động bề 

ngoài của dân Moscou, mà còn dẫn đạo tình cảm của họ bằng những lời 

hô hào, những bản tuyên cáo viết theo cái giọng của bọn hạ đẳng, giọng 

mà dân chúng không ưa và không hiểu được khi nghe quan trên truyền 

xuống. 

Ông ta rất thích cái vai dẫn đạo tình cảm của dân chúng đó, quen với 

nó quá rồi, và đến khi phải bỏ vai trò đó, rời bỏ Moscou mà không có lấy 

được một hành động oanh liệt nào, ông ta vô cùng bỡ ngỡ, thấy đất bỗng 

sụp ở dưới chân không biết phải làm ra sao. Tuy biết rằng Moscou sẽ bị 

bỏ ngỏ mà cho tới phút cuối cùng, ông ta vẫn không chịu tin như vậy và 

không chịu dự bị gì cả. Dân chúng tản cư là trái ý ông ta. Các cơ quan 
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hành chính được dời đi là do lời yêu cầu của các công chức và ông ta đành 

miễn cưỡng cho phép. Ông ta chỉ lo đóng cái vai đã tự gán cho mình thôi. 

Như ta vẫn thường thấy ở những người trí tưởng tượng bén nhậy, ông ta 

biết từ lâu rằng Moscou sẽ mất, nhưng trí óc ông biết vậy, chứ thâm tâm 

ông không chịu tin, và cứ tưởng tượng vẫn ở trong tình cảnh cũ, không tự 

chuyển qua tình cảnh mới. 

Tất cả hoạt động nhiệt liệt và cương quyết của ông (nó có ích và ảnh 

hưởng tới nhân dân ra sao, đó là chuyện khác), tất cả hoạt động của ông 

chỉ nhằm gây ở trong lòng dân chúng cái cảm xúc của chính ông ta, tức 

lòng ái quốc căm thù quân Pháp và lòng tin tưởng ở mình. 

Nhưng khi biến cố hóa ra lớn lao, thực có tính cách lịch sử; khi các việc 

biểu lộ lòng căm thù quân Pháp bằng lời nói suông không còn đủ nữa; khi 

không thể biểu lộ cách khác được dù chỉ bằng một trận đánh; khi lòng tự 

tín tỏ ra vô hiệu trong việc bảo vệ Moscou, khi toàn dân bỏ cả sản nghiệp, 

cuồn cuồn trải ra khỏi Moscou bằng hành động tiêu cực đó tỏ rõ sức mạnh 

của tinh thần dân tộc, đến khi ấy, cái vai trò của Rostoptchine hóa ra vô 

nghĩa, và ông ta thấy đất sụp dưới chân mình, cảm thấy mình bơ vơ, yếu 

ớt, lố bịch. 

Thình lình bị đánh thức dậy, đọc xong bức thư lãnh đạm, có giọng ra 

lệnh của Koutouzov, Rostoptchine cảm thấy mình có lỗi, nên càng bực 

tức. Tất cả những cái đã minh bạch giao phó cho ông, tất cả tài sản của 

quốc gia, đáng lẽ đã phải dời đi rồi thì vẫn còn ở Moscou, và bây giờ làm 

sao chở đi được? 

«Lỗi tại ai đây? Ai đã gây nên cái nông nỗi này đây? Chắc chắn không 

phải là ta rồi. Ta đã chuẩn bị đủ, ta nắm vững Moscou! Mà bây giờ đến cái 

nông nỗi như vầy! Quân khốn nạn! Quân phản quốc!». Ông ta nghĩ thầm 

như vậy mà không xác định những quân khốn nạn, phản quốc đó là ai, chỉ 

cảm thấy cần phải căm hận cái bọn phản tặc đó đã đưa ông ta vào cái 

tình cảnh dở dang lố bịch này. 

Suốt đêm ông ta ban bố mệnh lệnh cho những viên chức từ khắp 

Moscou lại thỉnh thị ông. Những kẻ tả hữu của ông chưa bao giờ thấy ông 

rầu rĩ, quạu quọ như vậy. 

- Bẩm quan lớn, ti Thái Ấp cho người tới xin thỉnh thị. Giám đốc Giáo 

phận, Viện nguyên lão, Viện Đại học, Viện cô nhi, tòa Giáo chủ... phái 

người lại... Quan lớn ban lệnh gì cho đội cứu hỏa ạ? cho viên quản đốc 

khám đường, viên quản đốc nhà thương điên?... Suốt đêm như vậy không 

ngớt. 

Ông ta bực bội trả lời vắn tắt mọi người, như muốn tỏ rằng mệnh lệnh 

của ông ta lúc này chẳng còn quan trọng gì nữa vì công trình mà ông ta 
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đã chuẩn bị kỹ lưỡng đã bị kẻ khác phá rối; kẻ đó sẽ hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về những việc đương xảy ra. 

Ông ta đáp lại lời thỉnh thị của ti Thái Ấp. 

- Mày ra bảo cái thằng ngu ấy ở lại canh đống giấy của nó. Lại còn hỏi 

bậy bạ làm gì về cái đội cứu hỏa đó nữa? Chúng có ngựa mà, dông lại 

Vladinier1 đi. Không lẽ để ngựa lại cho quân Pháp. 

- Bẩm Quan lớn, viên quản đốc nhà thương điên ở ngoài đó, phải trả lời 

ông ta ra sao? 

- Phải trả lời ra sao ư? Cho chúng đi hết đi, chỉ có thế thôi... Còn tụi 

điên, thì thả ra thành phố! Vì bây giờ chính tụi điên chỉ huy quân đội mà, 

Chúa muốn vậy. 

Khi hỏi đến các tội nhân đang bị cùm ở trong nguc, ông ta nổi dóa lên, 

quát viên cai ngục: 

- Sao? Mày muốn tao cấp cho mày hai tiểu đoàn hộ tống tụi nó sao? 

Tao làm gì có? Thả hết ra, thế thôi! 

- Bẩm Quan lớn, thế còn tụi chính trị phạm: Mechkov, 

Verestchaguine... 

Ông ta quát tướng lên: 

- Verestchaguine? Chưa treo cổ nó ư? Đem nó lại đây cho ta! 

 

CHƯƠNG XXV 

 

Khoảng chín giờ sáng, quân đội đã đương kéo qua Moscou và không 

còn ai lại thỉnh thị nữa. Tất cả những người có thể đi được đều đã ra đi 

bằng những phương tiện của họ rồi; còn những kẻ ở lại thì cũng đã tự 

quyết định lấy phải làm gì. 

Bá tước ra lệnh thắng xe để ông đi Sokolniki, và ông khoanh tay ngồi 

đợi trong phòng giấy, vẻ rầu rĩ, quạu cọ, lầm lì. 

Trong thời bình, nhà cai trị nào cũng nghĩ rằng chỉ nhờ nỗ lực của mình 

mà dân chúng ở hạt họ mới được sống yên ổn; họ tin chắc rằng không có 

mình thì không xong, và niềm tin đó là phần thưởng lớn nhất cho công lao 

khó nhọc của họ. Khi mặt biển lịch sử còn phẳng lặng thì nhà lèo lái đó, 

đứng trên chiếc xuồng mỏng manh của mình, cầm cây sào có móc chống 

vào chiếc tàu Quốc gia để tiến tới, và dĩ nhiên, có thể tưởng rằng chính 

 
1 Cách Moscou khoảng 300 cây số. 
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nhờ sức mình mà chiếc tàu mới đi được. Nhưng khi bão tố phát lên, mặt 

biển nổi sóng, chiếc tàu bị lôi cuốn đi thì ảo giác đó không còn nữa. Chiếc 

tàu tự nó tiếp tục tiến tới, oai nghiêm, độc lập; và người lèo lái chiếc 

xuồng con kia mới thấy rằng mình không phải là chúa tể, cội nguồn của 

sức mạnh mà chỉ là một kẻ yếu ớt, vô dụng, vô nghĩa. 

Rostoptchine cảm thấy điều đó mà bực mình. 

Viên cảnh sát trưởng mà đám đông đã chặn lại, bước vào phòng bá 

tước đúng lúc viên sĩ quan phụ tá vô thưa rằng ngựa đã thắng xong, cả 

hai người đều tái mét và viên cảnh sát trưởng sau khi báo cáo về việc 

thừa hành công tác mới giao phó, cho biết rằng một đám người rất đông 

đương tụ tập ngoài sân đòi gặp bá tước. 

Rostoptchine làm thinh không đáp một lời, vội vã bươc qua phòng 

khách sáng sủa, lộng lẫy, lại gần cửa dẫn ra bao lơn, đặt tay vào quả nắm 

rồi lại buông ra, tiến lại một cửa sổ, nơi đó có thể trông thấy tất cả đám 

đông. 

Gã cao lớn đứng ở hàng đầu, mặt nghiêm nghị, hoa chân múa tay, nói 

huyên thiên. Người thợ rèn mặt máu me đứng bên cạnh, vẻ rầu rĩ. Các 

cửa sổ đều đóng kín mà tiếng ồn ào cũng vô tới trong phòng. 

Rostoptchine rời cửa sổ, hỏi: 

- Xe thắng xong chưa? 

Viên sĩ quan phụ tá đáp: 

- Bẩm Quan lớn, xong. 

Rostoptchine lại đi về phía cửa đưa ra bao lơn rồi quay lại hỏi viên cảnh 

sát trưởng: 

- Chúng muốn gì vậy? 

- Bẩm Quan lớn, chúng bảo chúng ta họp lại để đi đánh Pháp theo lệnh 

Quan lớn; chúng la rằng người ta đã phản chúng. Bẩm Quan lớn, bọn này 

là bọn muốn làm loạn đây. Tôi đã chật vật lắm mới thoát khỏi chúng. 

Bẩm Quan lớn, tôi xin mạn phép đề nghị... 

Rostoptchine giận dữ quát: 

- Xin ông ra đi, tôi biết tôi phải làm gì, không can tới ông. 

Ông ta đứng ở cửa bao lơn mà nhìn đám đông: «Đó, chúng đã đưa nước 

Nga tới tình trạng này đó! Chúng đã làm cho ta ở vào tình thế này đó!» 

Nghĩ vậy, ông ta thấy trong lòng sùng sục lên nỗi căm hận kẻ nào đó có 

thể chịu trách nhiệm về tất cả các việc đã xảy ra. Như nhiều người nóng 

nảy khác, ông ta đã nổi giận rồi mà vẫn chưa tìm ra đối tượng của cơn 
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giận. Không rời mắt khỏi đám đông, ông ta tự nhủ: ”Đấy đám dân đen, 

cặn bã của xã hội, đám tiện dân mà do ngu xuẩn, bọn họ đã khuấy động 

lên đấy»; và vừa nhìn gã cao lớn hoa tay, ông ta bỗng nẩy ra ý: «Phải 

quẳng cho họ một vật hi sinh mới được». Sở dĩ ông ta có ý đó vì đương 

cần một vật hi sinh để trút cơn giận của mình lên. 

Ông ta hỏi lại: 

- Xe thắng xong chưa? 

Viên sĩ quan phụ tá đáp: 

- Bẩm Quan lớn xong rồi ạ. Còn Verestchaguine, quan lớn định sao ạ? 

Hắn đứng đợi ở dưới thềm. 

Rostoptchine la lên: «À», như chợt nhớ ra; rồi mở tung cánh cửa, ông 

ta quả quyết tiến ra bao lơn. Đám đông im bặt, lột mũ chụp và mũ lưỡi 

trai, mọi cặp mắt đều ngước lên nhìn Rostoptchine. 

Ông ta lớn tiếng nói rất mau: 

- Chào anh em! Cảm on anh em đã tới. Tôi sắp xuống ngay với anh em 

đây, nhưng trước hết phải xử cái tên gian tặc đã. Phải trừng trị kẻ phản 

quốc đã làm cho Moscou thất thủ. Anh em đợi đó một chút! 

Bá tước khép cửa đến rầm một cái rồi trở về phòng, nhanh nhẹn không 

kém lúc ở trong phòng ra. 

Có tiếng lào xào thỏa mãn trong đám đông. «Ngài sắp xử hết bọn gian 

phi cho mà coi! Vậy mà trước kia mày bảo là một thằng Pháp... ngài sẽ 

làm cho đâu vào đấy!» Họ có vẻ trách lẫn nhau đã kém tin tưởng. 

Vài phút sau, một sĩ quan vội vàng từ trong cửa chính bước ra, hô lệnh 

và các long kị binh bồng súng dàn thành hàng. Đám đông không nhìn lên 

bao lơn nữa mà xô nhau lại phía thềm thì vừa đúng lúc Rostoptchine lanh 

lẹn và quả quyết bước ra, ngó chung quanh như tìm ai, rồi hỏi: 

- Nó đâu? 

Ngay lúc ấy ông ta thấy một người trẻ tuổi, cổ ngẳng, nửa đầu bị cạo 

tóc mới mọc lởm chởm, do hai long kị binh kèm hai bên dẫn từ một góc 

nhà ra. Người đó bận một chiếc áo cầu ngoài bằng dạ màu lam, trong là 

da chồn, hồi trước chắc đẹp lắm, một chiếc quần của tội nhân bằng vải 

thô, dơ dáy, rách rưới, ống nhét vào trong đôi ủng da mịn nhưng bẩn 

thỉu, vẹt gót. Chân gầy gò ngập ngừng bước từng bước vì vướng dây 

xiềng. 

Rostoptchine vội vàng ngoảnh mặt đi, tránh cặp mắt của hắn, vừa trỏ 

bực thềm thấp nhất, vừa quát: 
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- Hừ, dẫn nó lại đây! 

Người trẻ tuổi nặng nề bước lên bực đã chỉ, tiếng xiềng nghe lẻng kẻng; 

hắn đưa ngón tay banh cổ áo quá chật quay đi quay lại cái cổ ngẳng rồi 

thở dài cam phận, chắp ở trước bụng hai bàn tay mảnh dẻ chưa bao giờ 

phải làm việc nặng nhọc. 

Mọi người im lặng vài giây trong khi hắn bước lên bực. Chỉ ở mấy hàng 

cuối là có mấy tiếng húng hắng ho, mấy tiếng than thở, tiếng xô đẩy, 

tiếng giậm chân. 

Rostoptchine cau mày, vuốt mặt trong khi đợi cho người trẻ tuổi đó 

đứng vào chỗ. 

Bỗng ông ta cất tiếng sang sảng: 

- Anh em! tên này là Verestchaguine, tên gian tặc đã làm cho Moscou 

thất thủ đây. 

Người trẻ tuổi bận áo da chồn đứng yên, vẻ cam phận, hai tay chắp 

trước bụng, mình hơi cúi xuống. Khuôn mặt gầy gò của hắn có nét thất 

vọng, coi lạ hẳn đi vì đầu cạo trọc một nửa mà cúi gầm xuống. Nghe mấy 

tiếng đầu của bá tước, hắn từ từ ngửng đầu lên, ngước mắt nhìn bá tước 

như muốn nói điều gì hoặc ít nhất cũng muốn gặp cặp mắt của ông ta. 

Gần mang tai, một đường gân chạy dọc xuống cái cổ ngẳng, y như một 

sợi dây thừng căng thẳng, bỗng nổi xanh lên và mặt hắn đỏ sẫm lại. 

Mọi cặp mắt đồ dồn cả vào hắn. Hắn nhìn đám đông và có lẽ thấy nét 

mặt của những người đứng trước, hắn hơi vững dạ, rầu rĩ, e lệ mỉm cười, 

rồi lại cúi đầu xuống, đứng ngay ngắn lại. 

- Nó đã phản vua, phản nước, nó đã làm tay sai cho Bonaparte; trong 

toàn dân chỉ có nó đã làm ô nhục cái thanh danh của người Nga và chính 

vì nó mà Moscou thất thủ. 

Giọng của Rostoptchine nghiêm khắc, đều đều. Ông ta vừa nói vừa cúi 

xuống nhìn Verestchaguine và hình như thái độ nhẫn nhục của người trẻ 

tuổi này làm cho ông ta điên tiết, ông ta giơ tay, nhìn đám đông mà hét 

lớn: 

- Anh em xử tội nó đi! Tôi giao nó cho anh em đấy! 

Đám đông lặng thinh, đứng nhích lại sát nhau thành một khối dày hơn, 

chen chúc nhau, tới nỗi ngột ngạt, không sao cựa mình được, chờ đợi một 

cái gì không ai biết rõ, không hiểu nổi, khủng khiếp không chịu nổi. 

Những người đứng ở hàng đầu trông thấy và nghe thấy rõ cả, kinh hãi, 

mắt mở tròn, miệng há hốc, cố chống lại sức xô đẩy của những người ở 

phía sau. 
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Rostoptchine thét: 

- Anh em đập nó đi! Đập chết đi, cái quân phản quốc làm ô nhục thanh 

danh của người Nga đó! Băm vằm nó đi! Ta ra lệnh đó! 

Nghe cái giọng giận dữ - chứ không phải những lời nói - của ông ta, 

đám đông rên rỉ, nhích tới rồi lại đứng yên. 

Trong phút im lặng vừa trở lại, giọng rụt rè mà có vẻ đóng kịch của 

Verestchaguine cất lên: 

- Thưa bá tước, chỉ có Thượng Đế là xét xử chúng ta thôi... 

Hắn ngửng đầu lên, đường gân lớn ở cái cổ ngẳng lại nổi lên, mặt đỏ 

bừng rồi tái mét. Hắn không kịp nói hết câu. Rostoptchine lại quát, mặt 

bỗng tái mét cũng như Verestchaguine: 

- Băm vằm nó đi! Ta ra lệnh đó! 

Viên sĩ quan long kị vừa tuốt gươm vừa ra lệnh: 

- Tuốt gươm ra! 

Một làn sóng mạnh hơn làn sóng trước cuộn lên trong đám đông, len tới 

mấy hàng đầu, xô những người đứng trước tới gần mấy bực thềm, làm 

cho họ lảo đảo. Gã cao lớn mặt lạnh như tiền, tay vung ra, đứng ngay 

cạnh Verestchaguine. 

Một sĩ quan nói lú nhú: 

- Chém! 

Và một lính long kị bỗng cau mày, giận dữ giơ sống gươm đập vào đầu 

Verestchaguine. 

Verestchaguine ngạc nhiên, hoảng hốt, kêu lên: «Ối!», có vẻ không 

hiểu tại sao người ta lại đập mình như vậy. 

Đám đông cũng ngạc nhiên, kinh hãi, rên rỉ. Một người kêu lên, não 

lòng: 

- Trời ơi! 

Nhưng sau tiếng kêu kinh ngạc vừa rồi, Verestchaguine thét lên vì đau 

đớn và tiếng thét này làm hại hắn. Tình trắc ẩn đã giữ đám đông lại và 

căng thẳng đến cự độ, lúc đó bỗng đứt. Tội ác đã phát khơi đó nhất định 

phải tiếp tục cho tới cùng. Tiếng rên rỉ của Verestchaguine chìm trong 

tiếng gầm thét hằn học và ghê sợ của đám đông. Y như đợt sóng thứ bảy 

và cuối cùng đánh đắm một chiếc tàu, đợt sóng giận dữ lần này của đám 

đông, mà không sức gì ngăn nổi, lan từ hàng cuối lên hàng đầu, đánh 

chìm hết, nuốt chửng hết. Người lính long kị toan giơ gươm lên chém một 

lần nữa. Verestchaguine hai tay đưa ra đỡ, rú lên mấy tiếng kinh khủng, 
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đâm bổ vào đám đông, xô gã cao lớn. Gã này hét lên một tiếng man rợ, 

cắm móng tay vào cái cổ ngẳng của hắn và cả hai lăn cù ở dưới chân đám 

đông đang ùa tới. 

Người thì đấm đá Verestchaguine, xé toặc áo của hắn; kẻ thì đánh gã 

cao lớn. Tiếng kêu của những kẻ bị đè nghẹt thở và những người muốn 

cứu gã cao lớn làm cho sự phẫn nộ của đám đông lên tới tột độ. Bọn lính 

long kị khó khăn lắm mới gỡ được người thợ máu me đầm đìa; gần chết. 

Mặc dù đám đông điên cuồng muốn hoàn thành cho mau cái tội ác đã 

phát khởi đó mà một lúc lâu sau, những kẻ ra sức đánh đập; bóp cổ; cấu 

xé Verestchaguine vẫn không giết được hắn; họ bị ép chặt bốn bên, họ 

lảo đảo, bị xô bên đây, xô bên kia nên không thể đập cho hắn một đòn chí 

tử mà cũng không bỏ hắn ra được. 

- Cho nó một nhát rìu đi chứ?... Nó chết nghẹt rồi hả?... Quân phản tặc, 

quân bán Chúa! Uả, nó còn thở kìa!... Nó sống dai thật!... Đáng kiếp 

nó!... Cho nó một nhát rìu đi!... Nó chết chưa? 

Khi nạn nhân không còn dẫy dụa nữa, không còn kêu la mà chỉ còn khò 

khè thở ra, đám đông mới không bao vây cái xác đầm đìa máu me đó 

nữa. Rồi mỗi người lại gần ngó, vừa kinh hãi, vừa xấu hổ, ân hận, rồi thu 

hình lại, lảng ra xa. 

Trong đám đông có người nói: 

- Trời ơi! họ y như một bầy thú dữ! Anh ta làm sao còn sống được nữa? 

- Anh ta còn trẻ. Chắc con nhà buôn.1 

- Họ hung dữ như vậy đấy!... Nghe nói không phải anh ta... Sao? 

Không phải anh ta à?... Trời ơi! Còn người kia nữa. Nghe nói cũng bị đánh 

gần chết!... Ôi! họ hung dữ như vậy đấy... Không sợ phải tội với Trời... 

Những lời đó của chính những kẻ lúc nãy hành hung Verestchaguine và 

bây giờ thương xót nhìn cái xác của hắn, mặt tím bầm đầy máu và đất, cổ 

ngẳng chém đứt một nửa. 

Một người cảnh sát làm bộ cần mẫn, cho rằng không thể để xác chết đó 

nằm trong sân Quan lớn được, bảo hai người lính long kị lôi ra ngoài 

đường. Hai người lính bèn nắm lấy hai ống chân gẫy của hắn mà lôi đi. 

Cái sọ cạo nham nhở, bê bết máu và cát, ở đầu cái cổ ngẳng, lết trên đất, 

dội lên, đập xuống, nghiêng bên đây, ngoẹo bên kia. Đám đông tránh xa 

xác chết. 

Lúc mà Verestchaguine ngã gục xuống, đám đông gầm lên, xô đẩy, 

chen lấn ở trên người hắn, Rostoptchine bỗng tái mặt. Đáng lẽ đi lại thềm 

phía sau, chỗ chiếc xe đương đợi, thì ông ta cúi đầu, rảo dước theo hành 
 

1 Bản Gallimard: con nhà giàu có. 
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lang dẫn tới những phòng ở tầng dưới mà không biết mình đi đâu. Mặt 

ông ta xanh như chàm đổ, hàm dưới run bật lên như khi lên cơn sốt, cố 

cưỡng lại không nổi. 

Phía sau lưng ông ta có tiếng nói kinh hãi, run run: 

- Bẩm Quan lớn, lối này ạ... Quan lớn muốn đi đâu?... xin đi lối này ạ. 

Bá tước Rostoptchine không đủ sức trả lời, ngoan ngoãn quay lại, đi về 

phía người đó chỉ. Chiếc xe của ông ta đương đợi ở gần thềm sau. Tiếng 

gầm thét của đám đông còn vẳng tới đây. Bá tước vội vàng lên xe, bảo 

đánh xe về biệt thự ngoài thành của ông tại Sokolniki. 

Xe vô con đường Miasnitzkaia, không còn nghe tiếng hò hét của đám 

đông nữa; lúc đó ông ta mới ân hận, bỗng nhớ lại rằng mình đã xúc động, 

sợ sệt, để cho bọn thuộc hạ thấy. Bực mình về bản thân, ông ta nghĩ 

thầm bằng tiếng Pháp: «Đám cùng dân ghê thật, tởm thật. Y như bầy chó 

sói, phải quăng thịt tươi cho chúng, chúng mới dịu xuống.» - «Thưa bá 

tước, chỉ có Thượng Đế là xét xử chúng ta thôi!» Nhớ lại những lời đó của 

Verestchaguine, ông ta ớn lạnh xương sống. Nhưng cảm giác đó chỉ 

thoáng qua rồi ông ta lại mỉm cười tự khinh mình. Ông ta nghĩ bụng: «Lúc 

đó mình còn nhiêu bổn phận khác. Phải làm cho lòng căm phẫn của quần 

chúng dịu xuống. Biết bao nạn nhân khác đã chết và đương chết vì công 

ích.» - Rồi ông ta nghĩ tới những bổn phận của ông đối với gia đình, với 

châu thành đã được giao phó cho ông, với bản thân ông, không phải cái 

bản thân của Fedor Vassilievitch Rostoptchine (vì ông ta cho rằng cái bản 

thân đó hi sinh cho công ích) mà là cái bản thân của viên tư lệnh thống 

đốc, đại diện của chính quyền và được hoàng đế ủy nhiệm. «Nếu ta không 

phải là Fedor Vassilievitch thì ta đã phải xử trí theo một đường lối khác, 

nhưng ta phải bảo tồn sinh mạng và danh dự của một viên thống đốc 

chứ.» 

Khẽ lắc lư trên những ổ nhíp mềm mại của chiếc xe, không còn nghe 

thấy những tiếng gầm hét kinh khủng của đám đông, Rostoptchine thấy 

thân thể được nghỉ ngơi thoải mái; mà hễ cơ thể được nghỉ ngơi thì tâm 

hồn cũng dịu xuống,1 luôn luôn như vậy. Cái ý nghĩ làm cho Rostoptchine 

bình tĩnh lại, không mới mẻ gì. Từ khi có trái đất này và từ khi loài người 

chém giết lẫn nhau thì không có một tội ác nào mà kẻ phạm tội không tự 

nhủ, để tự an ủi mình, rằng phải làm vậy vì công ích, vì hạnh phúc của kẻ 

khác. 

Người nào không bị dục vọng làm mù quáng thì không thấy cái hạnh 

phúc của người khác đó; còn kẻ nhúng tay vào tội ác thì luôn luôn biết 

 
1 Bản Hazan: cơ thể được bình tĩnh thì trí óc cũng tìm được những lí lẽ để 

tâm hồn được bình tĩnh. 
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chắc hạnh phúc đó là cái gì. Và bây giờ thì Rostoptchine cũng biết nó rồi. 

Không những lương tâm ông ta không trách ông ta về hành động đó, 

mà ông ta còn tìm ra được những lí lẽ để tự mãn vì ông ta đã biết lợi dụng 

cái cơ hội xảy ra đúng lúc đó để trừng trị một kẻ có tội mà lại đồng thời 

dẹp nỗi phẫn uất của quần chúng. 

Ông ta nghĩ bụng: «Verestchaguine đã bị tòa xử tử hình. (Sự thực hắn 

chỉ bị Viện Nguyên lão xử khổ sai) Hắn là một tên phản tặc, ta không thể 

tha cho hắn được và như vậy thật là nhất cử lưỡng tiện: ta liệng cho quần 

chúng một con vật hi sinh để quần chúng dịu xuống và đồng thời ta trừng 

trị được một tên nghịch tặc». 

Về tới biệt thự ở ngoại ô, ông ta đã hoàn toàn bình tĩnh lại rồi và ra 

lệnh dọn dẹp trong nhà. 

Nửa giờ sau ông ta ngồi xe thắng ngựa tế, phóng qua cánh đồng 

Sokolniki mà không nghĩ gì tới những việc đã xảy ra nữa, chỉ nghĩ tới 

tương lai thôi; bây giờ đây ông phải tới cầu Iaouza, nơi đó người ta bảo 

rằng Koutouzov đương ngừng lại. 

Bá tước Rostoptchine đã nghĩ trước hễ gặp mặt là sẽ làm dữ, cay độc 

trách Koutouzov đã lừa gạt mình. Phải cho con cáo già triều thần đó thấy 

rằng cái trách nhiệm về tất cả những tai họa do việc bỏ ngỏ Moscou, 

những tai họa (theo ông ta) sẽ đưa tới cảnh mất nước, trút cả lên cái đầu 

già lẫn đó. Vừa nghĩ trước những điều sẽ nói, Rostoptchine vừa quay qua 

quay lại hầm hầm đưa mắt nhìn chung quanh. 

Cánh đồng Sokolniki vắng tanh. Chỉ ở phía cuối, bên cạnh dưỡng đường 

và nhà thương điên là thấy có những nhóm người bận áo trắng và vài 

người lẻ loi có vẻ như vừa băng qua đồng vừa la hét, hoa chân múa tay. 

Một trong những người đó chạy về phía xe. Bá tước Rostoptchine, người 

đánh xe và các lính long kị hộ vệ đều tò mò và hoảng hốt ngó những 

người điên mới được thả ra đó, nhất là người đang tiến lại. Lảo đảo trên 

đôi chân tong teo, lênh khênh, chiếc áo ngủ lụng thụng phấp phới, tên 

điên đó chạy rất nhanh, mắt không rời Rostoptchine, vừa la câu gì nghe 

không rõ, giọng khản đặc, vừa ra hiệu bảo ông ta cho xe ngừng lại. Bộ 

râu của hắn lưa thưa, dài ngắn không đều; mặt hắn xương xương vàng 

vọt có vẻ trầm uất, nghiêm nghị, lo lắng; hai con ngươi đen như huyền 

đảo qua đảo lại, trợn xuống phía dưới để lộ lòng trắng vàng như nghệ. 

Hắn hét vang lên: 

- Ngừng lại! Tao biểu ngừng lại mà! 

Rồi hắn hổn hển, múa tay dọa dẫm. 
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Khi tới ngang chiếc xe, hắn chạy theo ở bên cạnh xe. 

- Chúng nó đã giết tao ba lần; cả ba lần tao sống lại!... Chúng nó lấy đá 

đập tao, đóng đinh tao lên cây thập tự... Tao sẽ sống lại... tao sẽ sống lại. 

Chúng nó băm vằm tao... Vương quốc của Chúa sẽ sụp. Tao sẽ phá hủy 

nó ba lần và tao sẽ dựng lại nó ba lần! 

Hắn mỗi lúc một gào lên. 

Bá tước Rostoptchine bỗng tái mét y như lúc đám đông ùa tới hành 

hung Verestchaguine. Ông ta quay mặt đi, giọng run run bảo người đánh 

xe; M... au... Mau nữa lên! 

Chiếc xe phóng đi vun vút; vậy mà bá tước còn nghe thấy một hồi lâu 

tiếng kêu tuyệt vọng mỗi lúc một nhỏ, một xa dần của thằng điên, và 

trước mắt ông hiện lên khuôn mặt ngạc nhiên, kinh hoảng, máu me của 

tên phản quốc mặc áo lông da chồn. 

Hồi kí đó rất mới mẻ mà ông ta tưởng đâu như nó đã khắc sâu vào đáy 

lòng rồi. Ông ta cảm thấy rằng cái vết máu trong hồi kí đó không bao giờ 

phai được, mà trái lại, mỗi ngày sẽ một ác nghiệt hơn, hành hạ ông hơn 

cho tới suốt đời. Ông ta nghe thấy, tưởng như nghe thấy những lời ông đã 

ban: «Chém chết nó đi, nếu không sẽ chết với ta.» - «Ừ, tại sao mình lại 

nói như vậy? Lúc đó gần như mình buột miệng ra, không suy nghĩ. Có cần 

gì phải nói như vậy đâu; mà nếu không nói thì đã chẳng có gì xảy ra cả.» 

Ông ta nghĩ vậy rồi thấy lại vẻ mặt hoảng hốt và đột nhiên giận dữ của 

tên lính long kị đã giơ gươm chém đầu tiên, thấy lại vẻ nhìn trầm lặng, 

trách móc của người thanh niên bận áo lông da chồn đó. Ông ta lặp lại: 

«Nhưng ta làm vậy có phải vì ta đâu. Sự thể bắt buộc mà. Đám dân đen, 

tên phản quốc... sự công ích» 

Quân đội vẫn còn chen lấn nhau ở cầu Iaouza. Trời rất nóng nực. 

Koutouzov cau mày, rầu rĩ ngồi trên một chiếc ghế dài gần cầu, đương 

cầm chiếc roi vẽ chơi lên mặt cát thì một chiếc xe ngựa ầm ầm lăn tới. 

Một người bận quân phục cấp tướng đội một chiếc mũ có lông, tiến lại, 

cặp mắt láo liêng, vừa bực tức vừa sợ sệt. Viên tướng đó là bá tước 

Rostoptchine. Ông ta nói tiếng Pháp với Koutouzov rằng ông ta phải đến 

đây vì Moscou không còn nữa, thủ đô không còn nữa, chỉ còn có quân đội. 

- Giá Đại nhân đừng nói chắc với tôi rằng Moscou sẽ không bị bỏ rơi mà 

không giao chiến thì cơ sự đã khác rồi, đâu đến nông nỗi này! 

Koutouzov ngó Rostoptchine như không hiểu ông ta muốn nói gì; và cố 

sức nhìn kĩ nét mặt của ông để xem có ý nghĩa gì đặc biệt hiện trên đó 

không. Rostoptchine luống cuống, im bặt. Koutouzov khẽ lắc đầu, vẫn xoi 

mói nhìn Rostoptchine rồi bình tĩnh đáp: 
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- Nhưng, tôi đâu có ý bỏ rơi Moscou mà không chiến đấu. 

Khi nói câu đó, Koutouzov nghĩ tới việc gì khác, hoặc biết nó vô nghĩa 

mà vẫn cứ nói. Dù sao thì Rostoptchine cũng làm thinh, lảng đi chỗ khác. 

Và - điều này mới kì dị - viên tư lệnh thống đốc Moscou, con người kiêu 

căng là Rostoptchine, cầm một cây roi, lại gần cầu, vừa hò hét vừa quất 

để đuổi những xe tải làm nghẽn cầu. 

 

CHƯƠNG XXVI 

 

Khoảng bốn giờ chiều, đoàn quân của Murat vô Moscou, đi đầu là một 

chi đội phiêu kị Wurtemberg, rồi theo sau là đích thân quốc vương thành 

Naples1, ngồi trên lưng ngựa, cùng với đoàn tùy giá rất đông. 

Tới khoảng giữa Arbate, gần Nicolas Iavlenni, Murat ngừng lại để chờ 

đạo tiền quân trở về báo cáo về tình hình thành Kremlin. 

Một nhóm cư dân ở lại Moscou túm tụm lại chung quanh Murat, ngạc 

nhiên và rụt rè ngắm viên chỉ huy kì cục đó, tóc để dài, mũ cắm đầy lông 

chim mà quân phục thì lòe loẹt kim tuyến. 

Họ hỏi nhau: 

- Này, phải sa-hoàng của họ không? Bảnh đấy... 

Một viên thông ngôn lại gần họ. Trong đám có tiếng thì thầm: 

- Lột mũ đi mày... cái mũ... lột mũ đi... 

Viên thông ngôn hỏi một người gác cổng già tới thành Kremlin còn xa 

không. Người gác cổng nghe giọng Ba Lan lạ tai quá, không nhận ra tiếng 

Nga, không hiểu nói gì, lẩn ra phía sau các người khác. 

Murat lại gần viên thông ngôn bảo hỏi xem quân Nga ở đâu. Một người 

trong đám nghe ra được, tức thì nhiều người đồng thanh trả lời. Một sĩ 

quan Pháp trong đạo tiền quân trở về báo với Murat rằng cổng thành đã 

đóng, chắc có quân mai phục bên trong. Murat đáp: «Được!», rồi quay lại 

ra lệnh cho một sĩ quan trong đoàn tùy giá dàn bốn cỗ khinh pháo nã vào 

cổng thành. 

Một đội pháo tách ra khỏi đạo quân đi sau Murat rồi tiến dọc theo 

đường Arbate. Tới cuối đường Vozdvijenka, đội pháo ngừng lại, và dàn 

thành trận trên quảng trường. Vài sĩ quan Pháp bố trí các khẩu pháo và 

bắc ống nhòm nhìn vào thành Kremlin. 

 
1 Tức Murat. 



332 

 

Trong thành, một hồi chuông nguyện buổi chiều vẳng ra làm cho quân 

Pháp bối rối, tưởng là hồi chuông gọi lính sửa soạn chiến đấu. Vài bộ binh 

Pháp chạy về cổng Koutafiev. Cổng này có mấy cây đà và ván dày chống 

đỡ. Khi viên sĩ quan cùng với chi đội phi ngựa tới gần thì từ trong cổng 

bắn ra hai phát súng trường. Viên tướng đứng cạnh dàn pháo ra lệnh cho 

sĩ quan đó dắt lính chạy trở lại. 

Ba phát súng nữa từ cổng bắn ra. 

Một lính Pháp bị đạn ở chân và sau cổng có tiếng reo kì dị của một số ít 

người. Vẻ bình tĩnh, vui vẻ trên mặt viên tướng, các sĩ quan, binh lính 

bỗng biến mất, ai nấy đều cương quyết, đăm chiêu, như được lệnh sẵn 

sàng chiến đấu, chịu đau khổ. Từ viên thống chế tới người lính thường, 

hết thảy đều hiểu rằng đây không phải là Vozdvijenka, Mokhovaia, cũng 

không phải là cổng Koutafiev hoặc cổng Tam-Vị-Nhất-Thể, mà là một 

chiến trường mới, một chiến trường chắc là sẽ đẫm máu. Nên mọi người 

đều chuẩn bị. Tiếng reo ở sau cổng đã im. Bốn khẩu pháo đã chĩa vào 

cổng. Mấy người pháo binh thổi vào bùi nhùi cho cháy lớn lên. Viên sĩ 

quan ra lệnh: «Bắn!» và hai tiếng đạn rít lên, tiếng trước tiếng sau. Đạn 

ria nổ đôm đốp lên những phiến đá ở cửa, lên những cây đà, những tấm 

ván, trong khi hai đám khói từ quảng trường bốc lên. 

Tiếng vang của loạt đạn từ bức thành điện Kremlin dội ra vừa im được 

một lát thì trên đầu quân Pháp có một âm thanh kì dị. Một đám cả ngàn 

con thuộc loại quạ nhỏ từ trong thành bay lên, vổ cánh rào rào, kêu «qua 

qua», lượn vòng trên không, kín cả trời. Đồng thời, ở cổng có tiếng người 

la lẻ loi; sau làn khói hiện lên một bóng người đầu trần, bận áo cáp-tăng. 

Người đó cầm một khẩu súng trường nhắm vào quân Pháp. Sĩ quan pháo 

binh lặp lại: «Bắn!»; khẩu súng trường và hai khẩu pháo cùng nổ một lúc. 

Khói lại che lấp cổng. 

Sau cổng không thấy động đậy gì nữa và các sĩ quan Pháp cùng với bộ 

binh tiến lại gần cổng, thấy ngổn ngang ba người bị thương và bốn người 

chết. Hai người bận áo cáp-tăng chạy sát theo bức tường về phía 

Znamenka. 

Viên sĩ quan trỏ các cây đà và các xác chết, bảo: 

- Dọn các thứ này đi. 

Các lính Pháp giết nốt mấy người bị thương rồi quẳng thây qua tường 

thành. 

Những người đó là ai, không ai biết được cả. Người ta chỉ nói về họ có 

mỗi câu này: «Dọn các thứ này đi!» người ta liệng thây họ đi rồi, sau hôi 
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thối quá, lại phải thu lượm lại đem đi chỗ khác. Chỉ duy có Thiers1 là dành 

cho vong hồn họ vài hàng nhiều ý nghĩa này: «Những kẻ khốn nạn đó đã 

xông vào thành Kremlin thần thánh, vớ được mấy khẩu súng trường trong 

kho và bắn (quân khốn nạn đó!) vào người Pháp. Người ta chém được vài 

tên và quét sạch chúng ra khỏi điện Kremlin.» 

Người ta báo cáo với Murat rằng đường vào thành đã mở. Quân Pháp 

tiến qua cổng và dựng doanh trại trên quảng trường Viện Nguyên lão. 

Lính liệng ghế của viện qua cửa sổ để dùng làm củi. 

Nhiều chi đội khác kéo qua thành Kremlin rồi hạ trại ở Morosseïka, 

Loubianka, Pokrovka. Lại có chi đội cắm trại ở Vozdvijenka, Znamenka, 

Nikolskaia, Tverskaia. Tới đâu, nhà cửa cũng vắng người, nên chúng 

không đóng như khi trú quân ở nhà dân mà đóng thành một doanh trại 

ngay ở giữa thành phố. 

Mặc dầu rách rưới, đói khát, mệt lả, chỉ còn một nửa2 quân số, tụi Pháp 

vô Moscou cũng vẫn có trật tự. Đạo quân đó đã kiệt lực mà vẫn còn tinh 

thần chiến đấu đáng sợ. Nhưng ngay từ khi quân lính phân tán vào các 

nhà sang trọng bỏ trống rồi thì đạo quân đó không còn là một đạo quân 

nữa, nó vĩnh viễn tiêu tan, không còn lính tráng nữa mà chỉ còn một hạng 

dân chẳng phải dân, lính chẳng phải lính, một hạng mà người ta gọi là 

hạng hôi của. 

Năm tuần sau, khi bọn người đó ra khỏi Moscou thì họ không còn là 

một đạo quân nữa mà là một đám hôi của chở trên xe hay mang trên vai 

một đống đồ mà chúng cho là quí báu hoặc cần thiết. Mục đích của chúng 

khi rời Moscou không phải là chiến đấu nữa mà là làm sao giữ được những 

của đã cướp bóc. Y như con khỉ thọc tay vào cái miệng chật hẹp của một 

cái hũ, vốc đầy một nắm hạt dẻ rồi chịu chết chứ không chịu bỏ bớt lại 

mà rút tay ra, quân Pháp khi ra khỏi Moscou cũng nhất định sẽ chết vì cố 

mang theo những vật cướp bóc, không thể nào bỏ lại được. Mười phút sau 

khi một trung đoàn Pháp vô một khu nào đó trong thành phố thì họ đã 

không còn là sĩ quan, là lính nữa. Nhìn qua các cửa sổ, người ta thấy 

những kẻ bận ca-pốt và đi ghệt, cười ha hả đi lang thang trong các 

phòng; trong các kho và hầm rượu cũng có những bọn như vậy lục lọi 

thực phẩm; ở ngoài sân có những kẻ đập phá cửa vựa thóc và tàu ngựa; 

trong bếp họ xắn tay áo, nhóm lửa, vừa nhào bột nấu ăn vừa chọc ghẹo 

đàn bà và vuốt ve con nít. Họ đông đảo, trong các tiệm, các nhà đâu đâu 

cũng thấy họ, nhưng họ không phải là một đạo quân nữa. 

Ngay ngày hôm đó, bộ tham mưu Pháp đã ban hết lệnh này lệnh khác 

 
1 Sử gia Pháp. 
2 Bản Hazan: một phần ba. 
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để cấm quân lính cướp bóc, tản mát trong thành phố, hành hung dân 

chúng; lệnh còn bảo tối hôm đó sẽ kiểm điểm quân số; nhưng mặc dẫu có 

những biện pháp đó, những người mới hôm trước còn hợp thành một đạo 

quân, bây giờ cứ tản ra trong khắp thành phố trống trải, giàu có, đầy tiện 

nghi và thực phẩm này. Một bày bò đói gom cả lại trong một cánh đồng 

cằn cỗi, hễ gặp một cánh đồng cỏ xanh tốt là tản ra liền, không ai ngăn 

lại được. Quân Pháp lúc đó cũng vậy. 

Moscou trống rỗng, lính Pháp mới đầu vào thành Kremlin rồi từ đó bị 

hút vào các phố phường ở bốn phía, như nước thấm vào cát. Mấy kị binh 

vô một nhà thị dân giàu có còn nguyên đồ đạc, tàu ngựa rộng rãi thừa 

chỗ buộc ngựa, mà vẫn còn chiếm thêm một ngôi nhà bên cạnh nữa họ 

cho là tốt hơn. Nhiều kẻ chiếm một mình mấy ngôi nhà, lấy phấn viết tên 

mình ở cửa và đôi khi vì tranh giành mà xung đột với người trong đơn vị 

khác. Có những bọn lính chưa dọn xong chỗ ở đã vội chạy đi coi thành 

phố và khi hay rằng dân chúng bỏ hết của cải lại, bèn ùa tới những nơi có 

thể hôi được nhiều vật quí nhất. Các sĩ quan mới đầu cố sức ngăn họ lại 

rốt cuộc cũng bị lôi cuốn vào cuộc cướp bóc chung đó. Ở khu bán xe, các 

cửa hàng còn để lại nhiều xe cộ, các tướng tá tấp nập lại lựa xe hòm và 

xe ngựa bốn bánh. Dân chúng mời các sĩ quan lại ở nhà mình để hy vọng 

khỏi bị cướp bóc của cải nhiều quá, nhiều vô kể; chung quanh những nơi 

quân Pháp đóng còn những nơi họ chưa khám phá, vẫn nguyên vẹn, và 

họ cho rằng của cải ở đó còn mê hơn nữa. Và Moscou mỗi ngày một hút 

sâu họ thêm vào lòng. Đổ nước xuống đất khô, nước thấm mất đi mà 

cũng không còn đất khô nữa chỉ còn lại bùn; cũng vậy, đạo quân đói khát 

này tiến vào thành phố trù phú bị bỏ trống đó, cũng cùng biến mất với sự 

trù phú, chỉ còn lại trộm cướp và hỏa hoạn. 

Người Pháp cho rằng việc đốt cháy Moscou là do lòng ái quốc hung bạo 

của Rostoptchine, còn người Nga thì cho là do sự phá hoại dã man của 

quân Pháp. Sự thực thì không nên đổ trách nhiệm cho một người một 

hoặc một số người nào cả. Moscou cháy vì nó ở trong những hoàn cảnh 

mà bất cứ thành phố nào cất bằng gỗ cũng phải cháy, dù trong thành phố 

có hay không có một trăm ba mươi cái vòi chữa cháy tồi thì cũng vậy. 

Moscou nhất định phải cháy vì dân cư đã đi hết, cũng như một đống vỏ 

bào, tàn lửa liên tiếp rơi xuống mấy ngày thì nhất định phải bắt lửa. Một 

châu thành cất bằng gỗ, mà ngay khi chủ nhà còn ở lại, cảnh sát còn giữ 

trật tự, cũng gần như không ngày nào không có một đám cháy, bây giờ 

dân cư đi rồi, một đạo quân lại đóng, hút thuốc, lấy ghế trong Viện 

Nguyên lão nhóm lửa trên quảng trường của viện, mỗi ngày thổi nấu hai 

lần, thì làm sao không cháy cho được. Thời bình, chỉ cần một đơn vị trú 

quân ở một làng nào đó là hỏa hoạn ở làng đó cũng tăng lên liền. Trong 

một thành phố cất bằng gỗ, không có người ở, quân đội ngoại quốc lại 



335 

 

đóng, thì hỏa hoạn lại càng dễ xảy ra biết bao. Lòng ái quốc hung bạo của 

Rostoptchine và sự dã man của quân Pháp không liên quan gì tới cái đó 

cả. Moscou cháy vì tàn thuốc, vì lửa bếp, vì lửa trại, vì sự bất cẩn của 

quân lính địch làm chủ những ngôi nhà không phải của họ. Nếu quả thực 

có những kẻ đốt nhà (điều này đáng ngờ lắm vì họ đốt để làm gì, dù sao 

việc đó cũng khó khăn, nguy hiểm cho họ), thì cũng không thể cho là lỗi 

tại họ vì không có họ thì Moscou cũng vẫn cháy. 

Người Pháp thích chí đổ tội cho sự hung bạo của Rostoptchine, người 

Nga thích chí đổ tội cho tên giặc Bonaparte rồi sau lại cho rằng bàn tay 

nhân dân đã cầm bó đuốc anh dũng đốt cháy Moscou, nhưng ta không thể 

nào không thấy rằng những nguyên nhân đó không đúng, vì Moscou phải 

cháy cũng như bất kì làng nào, hãng nào, nhà nào tất phải cháy khi mà 

chủ đi vắng, kẻ lạ lại ở và nấu nướng tùm lum. Moscou bị dân đốt cháy, 

đúng, nhưng không phải do những người dân ở lại mà do những người đã 

bỏ ra đi. Moscou bị quân địch chiếm mà không còn nguyên vẹn như 

Berlin, Vienne và mấy thành phố khác chỉ vì dân chúng bỏ ra đi chứ 

không bưng một cái khay đựng bánh mì và muối và đem chìa khóa1 ra 

tiếp đón quân Pháp. 

 

CHƯƠNG XXVII 

 

Suốt ngày mùng hai tháng chín, sự thâm nhập của quân Pháp từ trung 

tâm tỏa ra bốn phía như cánh sao và đêm đó tới khu Pierre đang trú ngụ. 

Sau hai ngày sống cô độc trong những hoàn cảnh dị thường, Pierre có 

cái tâm trạng gần như điên. Một ý nghĩ duy nhất ám ảnh chàng. Chàng 

không biết ý nghĩ đó từ đâu tới và tới cách nào, nhưng nó đã xâm chiếm 

chàng hoàn toàn tới nỗi chàng không nhớ gì những chuyện cũ và không 

hiểu việc gì đang xảy ra nữa. Tất cả những cái gì chàng trông thấy ở trước 

mặt, nghe thấy ở chung quanh đều mờ mờ như trong giấc mộng. 

Chàng bỏ nhà ra đi chỉ để trốn những cái rắc rối và bó buộc của đời 

sống nó bao vây chàng như một màn lưới mà trong tâm trạng lúc đó 

chàng không đủ sức gỡ nổi. Chàng lại nhà Joseph Alexeievitch lấy cớ là để 

lựa sách và giấy má nhưng sự thật là để lánh xa một đời sống náo động 

quá, vì trong tâm trí chàng, hễ nhớ tới vị ân nhân quá cố đó là chàng liên 

tưởng ngay tới cả một thế giới tư tưởng vĩnh cửu, yên tĩnh, trang nghiêm, 

trái hẳn với cảnh hỗn loạn, lo lắng nó muốn lôi cuốn chàng. Chàng tìm 

một nơi trú ẩn tĩnh mịch và căn phòng làm việc của Joseph Alexeievitch 

 
1 Tỏ lòng mến khách. Coi chương 15, phần II, quyển III. 
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thực thích hợp với chàng. Trong căn phòng im lặng như tờ đó, khi chàng 

ngồi chống khuỷu tay lên mặt bàn bụi bặm của người quá cố thì những 

hồi kí mấy ngày cuối lần lần hiện lên trong óc chàng một cách bình tĩnh, 

đầy ý nghĩa, đặc biệt là những hồi ký về trận Borodino, trận đã làm cho 

chàng cảm thấy một cách day dứt không nguôi sự vô nghĩa, sự giả dối 

của cuộc đời chàng so với cuộc đời chân thật, giản dị của những người mà 

trong thâm tâm chàng gọi là HỌ. 

Khi Guerassim làm cho chàng sực tỉnh thì chàng nảy ra ý muốn tham 

gia công việc phòng thủ Moscou mà chàng biết rằng dân chúng đang dự 

định. Vì mục đích đó mà chàng bảo Guerassim kiếm cho mình một bộ đồ 

nông dân và một khẩu súng ngắn, và cho chú hay rằng chàng muốn giấu 

tên và ở lại trong nhà Joseph Alexeievitch. 

Trong ngày thứ nhất sống cô độc, không làm gì chàng đã mấy lần cố 

chú ý vào các bản viết tay của hội Tam Điểm mà không được; chàng lờ 

mờ nghĩ tới ý nghĩa bí ẩn của sự liên quan giữa tên của chàng và tên của 

Bonaparte; nhưng cái ý nghĩ rằng chàng, L‘Russe Besuhof1 được .Trời giao 

cho cái sứ mạng chấm dứt quyền uy của CON THÚ2 vẫn chỉ là một mơ ước 

vu vơ vụt hiện lên trong óc chàng chứ không lưu lại dấu vết gì cả. 

Khi đã mua chiếc áo rồi (chỉ để tham dự việc phòng thủ Moscou với 

nhân dân), chàng gặp gia đình Rostov, và Natacha bảo chàng: «Anh ở lại 

ư? Thích quá nhỉ!» thì chàng mới bỗng có ý nghĩ rằng ở lại Moscou, dù 

thành bị chiếm, để thực hiện sứ mạng tiền định của mình, là một điều 

hay. 

Hôm sau, quyết tâm không tiếc thân mình và phải làm sao tỏ ra xứng 

đáng với HỌ, chàng lại cửa ô khu Ba Núi. Nhưng khi trở về nhà, biết chắc 

người ta sẽ không bảo vệ Moscou, chàng bỗng cảm thấy rằng tất cả 

những việc mà trước kia chàng cho rằng có lẽ sẽ làm, bây giờ thành ra tất 

nhiên phải làm, không sao tránh được; bổn phận của chàng là phải giấu 

tên, ở lại Moscou, đi kiếm Napoléon, giết hắn để một là chết hai là chấm 

dứt tai nạn cho châu Âu, những tai nạn mà chàng nghĩ rằng chỉ do mỗi 

một kẻ gây ra, tức Napoléon. 

Pierre biết rõ tất cả các chi tiết vụ mưu sát Napoléon ở Vienne, năm 

1809, mà người thi hành là một sinh viên Đức, và cũng biết sinh viên đó 

đã bị xử bắn, nhưng sứ mạng càng nguy hiểm lại càng kích thích chàng 

mạnh. 

Có hai tình cảm mạnh ngang nhau thúc đẩy chàng tới quyết định đó. 

Tinh cảm thứ nhất là trước tai nạn chung chàng thấy mình cần phải hi 

 
1 Người Nga Besuhof - Coi lại chương 19, phần I quyển III. 
2 Tức Napoléon. 
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sinh, đau khổ đó chính là tình cảm đã khiến chàng đến Mojaisk ngày 25 

mà dấn thân vào trận đánh; bây giờ cũng vì tình cảm đó mà chàng trốn 

khỏi nhà, bỏ đời sống xa hoa, đầy tiện nghi để không cởi áo ngoài, ngủ 

trên một chiếc đi văng không êm, còn ăn thì ăn chung đỉa chén với 

Guerassim. Tình cảm thứ nhì, có vẻ vô lí và đặc biệt của người Nga, là 

khinh tất cả những cái gì ước định, giả tạo, hợp tình mà đa số cho là hạnh 

phúc tuyệt đỉnh. Lần đầu tiên Pierre có tình cảm say sưa kì dị đó là hồi ở 

cung Slobodski, khi mà bỗng nhiên chàng cảm thấy rằng của cải, quyền 

bính, tính mạng, tất cả những cái mà con người day tay mắm miệng cố 

đạt cho được và duy trì, tất cả những cái đó có giá trị chăng là chỉ vì nó 

tạo cho ta được một thứ lạc thú khi ta có thể vứt bỏ nó đi được. 

Đó chính là tình cảm của người lính tình nguyện khi rốc hết túi trong 

quán rượu, của anh chàng say quá chén, đập bể li và cửa kính mà chẳng 

có lí do gì cả, mặc dầu biết rằng sẽ phải bồi thường tới nhẵn túi; chính 

tình cảm đó khiến con người có những hành động điên khùng (theo con 

mắt người tục) như muốn thử thách sức mạnh và quyền lực của mình, và 

do cách đó tỏ ra rằng có một tòa án tối cao xét xử đời sống không theo 

những qui ước của nhân loại. 

Từ ngày mà lần đầu tiên Pierre có tình cảm đó ở Slobodski, chàng luôn 

luôn chịu ảnh hưởng của nó và hiện lúc này đây chàng có khả năng thỏa 

mãn nó trọn vẹn1. Lại thêm lúc này chàng đã tiến theo hướng đó rồi, 

không lùi được nữa cho nên chàng giữ vững quyết định. Việc chàng bỏ 

nhà ra đi, việc mua chiếc áo và cây súng đó, lời tuyên bố với gia đình 

Rostov rằng chàng sẽ ở lại Moscou, tất cả những cái đó sẽ mất hết ý 

nghĩa, còn đáng khinh, lố bịch nữa (chàng sợ điều này lắm) nếu bây giờ 

chàng rời bỏ Moscou như mọi người khác. 

Cơ thể chàng lúc đó phù hợp với tâm trạng chàng, đó là lệ thường. Ăn 

thì toàn là những thức tồi, không quen miệng, uống thì toàn là rượu vốt-

ca, phải nhịn rượu vang, nhịn xì gà, quần áo mấy ngày không thay đươc, 

hai đêm liền gần như mất ngủ trên cái đi văng ngắn quá, không nệm 

mùng, tất cả những cái đó làm cho chàng bực bội gần như muốn điên. 

* 

Bấy giờ vào khoảng hai giờ trưa. Quân Pháp đã tiến vô Moscou rồi. 

Pierre biết vậy, nhưng vẫn chưa hành động mà chỉ suy nghĩ về việc sẽ 

làm, xét đi xét lại từng chi tiết nhỏ nhặt. Chàng không có một ý niệm rõ 

rệt về cách hạ thủ ra sao, Napoléon sẽ chết ra sao, mà chàng lại tưởng 

tượng một cách rõ rệt lạ thường mình sẽ chết ra sao, hành động đại đởm 

của mình anh hùng ra sao, và nghĩ tới, chàng thấy một nỗi khoái chá 

 
1 Bản Gallimard: chàng hoàn toàn thỏa mãn vì nó. 
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buồn buồn. 

Chàng tự nhủ: «Ừ, một mình ta hi sinh cho mọi người, một là thành 

công, hai là chết! - Ừ, mình sẽ lại gần... rồi thình lình... Dùng súng hay 

dao găm...? Cách nào cũng vậy, không quan trọng. Không phải là ta mà 

là bàn tay của Thượng Đế trừng phạt ngươi mà» (Khi giết Napoléon, 

chàng sẽ nói vậy). Rồi chàng lại tiếp tục nói một mình, đầu cúi xuống, vẻ 

mặt vừa buồn ràu vừa cương quyết: «Này, các ngươi bắt ta đi, xử tử ta 

đi.» 

Đương lúc Pierre đứng ở giữa phòng của Joseph Alexeievitch lý luận với 

mình như vậy thì cánh cửa mở ra, Makar Alexeievitch hiện ra ở bực cửa, 

trên mặt không còn cái vẻ rụt rè như trước nữa. 

Chiếc áo ngủ của hắn để phanh ngực ra. Mặt đỏ gay và nhăn nhó. Rõ 

ràng là say rượu. Thấy Pierre hắn luống cuống một lúc rồi nhận ra rằng 

chính Pierre cũng luống cuống, hắn liền hóa ra bạo, lảo đảo tiến vô 

phòng, hai chân khẳng kheo. 

Giọng khàn khàn nhưng cứng cỏi, hắn bảo: 

- Chúng sợ rồi. Tôi bảo là tôi không hàng, tôi bảo vậy đấy... phải không 

ngài? 

Hắn có vẻ tư lự rồi bỗng thấy khẩu súng đặt trên bàn giấy, vội vồ ngay 

lấy, chạy tuốt ra hành lang. 

Guerassim và người gác cổng chạy theo, níu hắn lại được ở cửa phòng 

trước và cố giật lấy khẩu súng. Pierre chạy ra hành lang ngó lão già 

khùng khùng đó, nửa thương mà nửa tởm. Makar Alexeievitch cau có, 

gắng sức giữ gịt khẩu súng, cất tiếng khàn khàn quát lên, chắc là tưởng 

rằng phút này long trọng1 lắm. 

- Lên súng! Xung Phong! Không, mày không giật được của tao đâu. 

Guerassim vừa đưa khuỷu tay thúc lão ta trở vô cửa, vừa lặp lại: 

- Thôi, tôi xin ông, thôi. Ông làm ơn bỏ súng ra. Nào, bỏ ra, ông... 

Makar Alexeievitch quát nữa: 

- Mi là ai? Bonaparte!... 

- Như thế không nên, ông. Xin ông vô phòng nghỉ đi. Ông làm ơn cho 

tôi khẩu súng. 

- Lùi lại, quân nô lệ ti tiện này! Đừng động đến ta! Mày thấy không? 

Makar Alexeievitch vừa vung khẩu súng ngắn ra vừa quát lớn hơn nữa: 

Xung phong! 

 
1 Bản Hazan: bi thống. 
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Guerassim nói nhỏ với người gác cổng: 

- Nắm lấy ông ấy. 

Họ nắm lấy cánh tay lão rồi kéo lão vào phía cửa. 

Trong hành lang vang lên tiếng vật lộn và tiếng kêu thất thanh, hổn 

hển của lão say rượu đó. 

Bỗng từ ngoài thềm, một tiếng đàn bà rú lên và thím nấu bếp vừa chạy 

hồng hộc vô hành lang, vừa la: 

- Chúng nó đấy! Trời ơi! Đúng là chúng nó! Bốn đứa cưỡi ngựa. 

Guerassim và người gác cổng thả Makar Alexeievitch ra và trong hành 

lang yên tĩnh trở lại, người ta nghe thấy rõ ràng tiếng đấm thình thình vào 

cổng. 

 

CHƯƠNG XXVIII 

 

Pierre đã tính giấu tên tuổi và không cho ai biết rằng mình biết tiếng 

Pháp cho tới khi thực hiện xong dự định của chàng. Chàng đứng gần cái 

cửa hé mở trong hành lang, định hễ quân Pháp vô là lẫn ngay. Nhưng 

không nén được sự tò mò, quân Pháp vô rồi mà chàng vẫn đứng yên ở đó. 

Có hai người. Một người là một sĩ quan cao lớn, đẹp trai, vẻ hùng dũng; 

còn người kia là một lính thường, hoặc một lính hầu, thấp bé, gầy gò, sạm 

nắng, má hóp vẻ mặt ngây ngô. Viên sĩ quan chống chiếc can, khập 

khiễng bước vô trước. Được vài bước, có lẽ thấy ngôi nhà vừa ý, hắn dừng 

lại, quay ra phía cổng, lớn tiếng bảo bọn lính đang đứng ở đó dắt ngựa vô. 

Rồi hắn khuỳnh tay ra, vẻ ngang tàng, vuốt bộ rậu mép và khẽ đưa tay 

chạm vào vành mũ sa-cô, nói mau: 

- Chào mọi người! 

Hắn cười cười ngó chung quanh. 

Không ai đáp hắn. Hắn bèn hỏi Guerassim: 

- Ông là chủ nhà?1 

Guerassim sợ sệt, bỡ ngỡ ngó hắn. 

Viên sĩ quan cao lớn, mỉm cười ra vẻ hiền hậu và bề trên, ngó xuống 

ông già thấp bé, bảo: 

 
1 Nguyên văn bourgeois, thời trung cổ trò một thị dân, rồi trỏ một thương 

nhân; sau cùng khi nói đùa, người ta dùng tiếng đó để trỏ chủ nhà, chủ 

hãng, chủ quán. 
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- Quác tia, quác tia1, chỗ ở! 

Guerassim hoảng hốt, làm thinh. Hắn vỗ nhẹ vào vai lão, nói thêm: 

- Người Pháp hiền lành mà, có quái gì đâu! Thôi, đừng giận, ông bạn. 

Hắn nói tiếp: 

- Ủa, không ai nói tiếng Pháp trong cái ổ2 này sao? 

Hắn đưa mắt ngó chung quanh, gặp cặp mắt của Pierre, Pierre vội thụt 

vô. 

Viên sĩ quan lại nói với Guerassim, bảo dẫn hắn đi coi các phòng. 

Guerassim cho rằng nói trọ trẹ thì hắn dễ hiểu hơn: 

- Ông chủ, hông có... Tui hông hiểu... Tui và ông... 

Viên sĩ quan vẫn mỉm cười xua tay trước mũi Guerassim để tỏ rằng hắn 

cũng chẳng hiểu gì cả rồi khập khiễng tiến tới cái cửa, chỗ Pierre đứng. 

Pierre đã toan lẩn đi, nhưng đúng lúc đó chàng thấy Makar Alexeievitch 

hiện ra ở cửa nhà bếp, tay cầm khẩu súng, ngó người Pháp rồi giơ súng 

lên nhắm, có vẻ ranh mãnh của kẻ điên. 

Lão luồn ngón tay vào chỗ bấm cò và la: 

- Xung phong! 

Viên sĩ quan quay lại và đúng lúc đó Pierre nhảy tới túm Makar. Nhưng 

trong khi Pierre nắm lấy khẩu súng, chĩa họng lên thì Makar đã bóp được 

cò và một tiếng nổ phát ra đinh tai, khói súng toả ra đầy phòng. Tên Pháp 

tái mặt, chạy ra cửa. 

Quên mất ý định không cho ai biết rằng mình biết tiếng Pháp, Pierre 

giật khẩu súng ở trong tay Makar Alexeievitch liệng nó ra xa rồi chạy lại 

hỏi sĩ quan Pháp: 

- Ông không bị thương chứ? 

Hắn vừa nắn mình vừa đáp: 

- Có lẽ không, nhưng lần này xuýt toi mạng. Hắn trỏ một vệt sứt trên 

tường, rồi nghiêm nghị ngó Pierre hỏi: Thằng nào đó? 

Pierre quên khuấy vai trò của mình rồi, liến thoắng đáp: 

- Tôi rất ân hận về việc mới xảy ra. Nó điên, nó là một kẻ khốn nạn 

không biết mình làm gì. 

 
1 Có thể là tiếng Đức (quartier) hay tiếng Nga (kvartira), có nghĩa là chỗ 

ở. 
2 Nguyên văn: boutique, cũng là tiếng nói đùa trỏ một căn nhà không ngăn 

nắp, bẩn thỉu. 
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Viên sĩ quan tiến lại túm cổ áo Makar Alexeievitch. 

Lão say rượu, môi trề xuống, vẻ ngây dại, lảo đảo dựa lưng vào tường. 

Ngươi Pháp thả lão ra: 

- Quân ăn cướp, mày sẽ biết tay ta. Bọn chúng ta muốn đại độ sau khi 

thắng trận, nhưng chúng ta không tha thứ những quân phản trắc. 

Giọng hắn trang nghiêm, vừa nói hẳn vừa vung tay, vẻ cương quyết. 

Pierre tiếp tục năn nỉ hắn đừng trừng trị một kẻ say rượu điên điên 

khùng khùng. Mới đầu sĩ quan Pháp vẫn còn giữ vẻ mặt hằm hằm rồi 

bỗng hắn mỉm cười, nhìn chàng một lát. Khuôn mặt đẹp của hắn vừa thê 

thảm vừa dịu dàng. Hắn chìa tay ra, bảo: 

- Ông đã cứu sống tôi. Ông là người Pháp. 

Đối với người Pháp đó1 thì nhất định là như vậy: chỉ có người Pháp mới 

có được một hành động cao cả; và không có hành động nào cao cả hơn là 

cứu sống cho ông Ramballe đại úy trung đoàn khinh binh 13. 

Nhưng mặc dầu viên sĩ quan tin chắc kết luận của mình rồi, không còn 

nghi ngờ gì cả, Pierre nghĩ mình có bổn phận phải cải chính. Chàng vội 

vàng nói: 

- Tôi là người Nga. 

Viên sĩ quan mỉm cười, lấy ngón tay xua xua ở trước mũi chàng: 

- Ta, ta, ta, thôi đi ông. Lát nữa ông sẽ kể đầu đuôi cho tôi nghe. Được 

gặp người đồng hương, thú quá. Rồi hắn hỏi Pierre, giọng thân mật như 

chỗ anh em: Còn cái thằng cha này, chúng mình nên tính ra sao đây? 

Từ vẻ mặc tới giọng nói của hắn đều như bảo rằng: dù Pierre không 

phải là người Pháp chăng nữa thì cũng không thể từ chối cái danh hiệu 

cao quí nhất đời đó được. 

Pierre giảng giải một lần nữa cho sĩ quan Pháp hiểu Makar Alexeievitch 

là người thế nào, và đúng lúc sĩ quan vô thì con người say rượu và điên đó 

đã lấy trộm một khẩu súng nạp đạn sẵn, người nhà chưa kịp giật lại, và 

chàng yêu cầu đừng trừng trị lão. 

Người Pháp ưỡn ngực, vung tay ra vẻ oai nghiêm như một đế vương: 

- Ông đã cứu sống cho tôi. Ông là người Pháp, ông xin ăn xá cho nó? 

Tôi thuận ý. Quân bay, dẫn tên này đi! 

Hắn nói mau và cương quyết, rồi khoác cánh tay con người đã cứu 

mạng cho hắn và được hắn phong lảm người Pháp, cùng nhau bước vô 

 
1 Bản Hazan: Đối với một người Pháp. 
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phòng trong. 

Nghe tiếng súng nổ, bọn lính đứng ở ngoài sân chạy vô phòng áo hỏi 

xem xảy ra việc gì, nghĩ bụng sẽ trừng trị kẻ phạm tội; nhưng viên sĩ 

quan nghiêm nghị ngăn họ lại: 

- Khi nào ta cần tới các anh, ta sẽ cho gọi. 

Bọn lính kéo ra. Người lính hầu đã đi thăm nhà bếp, trở lại nói với sĩ 

quan: 

- Bẩm đại úy, trong bếp họ có súp và đùi cừu. Con dọn lên đại úy xơi 

nhé? 

Viên sĩ quan đáp: 

-  Ừ, cả rượu vang nữa. 

 

CHƯƠNG XXIX 

 

Khi sĩ quan Pháp đã vô phía trong với Pierre rồi, chàng nghĩ có bổn 

phận nhắc lại cho hắn hay lần nữa rằng mình không phải là người Pháp; 

chàng muốn rút lui nhưng hắn một mực không chịu. Hắn tỏ vẻ rất lễ độ, 

nhã nhặn, dễ thương, rất mang ơn người đã cứu mạng mình, thành thử 

Pierre không có can đảm từ chối ngồi với hắn trong phòng khách, phòng 

đầu tiên khi họ bước vô. Hắn rất ngạc nhiên không hiểu tại sao Pierre cứ 

khăng khăng bảo mình không phải là người Pháp, một vinh dự như vậy 

sao mà chàng lại từ chối; hắn nhún vai bảo nếu Pierre cứ đòi cho mình là 

người Nga thì thôi, hắn không cản, nhưng dù sao thì hắn vẫn suốt đời 

mang ơn người đã cứu sống hắn. 

Nếu người Pháp đó đã tỏ ra hơi hiểu biết tình cảm của người khác, nếu 

hắn đoán được cảm tưởng của Pierre thì chắc chàng đã bỏ đi rồi; nhưng 

hắn lại hiển nhiên không hiểu được tất cả những cái gì không phải là bản 

thân hắn, và nhiệt tình của hắn đã chinh phục được Pierre. 

Hắn liếc nhìn chiếc sơ mi dơ dáy nhưng bằng vải mịn, nhìn chiếc nhẫn 

của Pierre và bảo: 

- Dù ông là người Pháp hay một hoàng thân Nga ẩn danh thì tôi cũng 

mang ơn ông cứu mạng và xin ông nhận tình thân nghị của tôi. Người 

Pháp không khi nào quên ân hay oán. Xin ông nhận tình thân nghị của tôi. 

Tôi chỉ xin ông vậy thôi. 

Giọng nói, vẻ mặt, cử chỉ của sĩ quan Pháp đó có cái gì rất hiền lành và 

cao quí (cao quí theo quan niệm người Pháp) đến nỗi Pierre mĩm cười đáp 



343 

 

lại nụ cười của hắn và bắt bàn tay hắn chìa ra. Hắn tự giới thiệu: 

- Đại úy Ramballe, trung đoàn khinh binh 13, được tuyên dương nhân 

trận ngày mùng bảy - hắn mỉm cười thỏa mãn ra mặt và cặp môi hắn 

cong lên dưới bộ râu mép - Và bây giờ xin ông cho biết tôi có cái hân 

hạnh được nói chuyện thú vị như vầy với ai đây, mà khỏi phải nằm ở trạm 

cứu thương với viên đạn của thằng điên đó trong người? 

Pierre đáp rằng chàng không thể nói rõ tên họ được và đỏ mặt lên, 

đương kiếm một tên bịa và những lý do cho sự ẩn danh của mình thì hắn 

đã vội vàng ngắt lời: 

- Xin ông miễn cho! Tôi hiểu những lí do của ông rồi, ông là sĩ quan, có 

lẽ sĩ quan cao cấp nữa. Ông đã cầm khí giới chống lại chúng tôi. Đó không 

phải là chuyện của tôi. Tôi mang ơn ông cứu sống. Tôi cần biết vậy thôi. 

Tôi xin hết lòng với ông. Bỗng hắn hỏi: Chắc ông dòng dõi quí tộc? (Pierre 

cúi đầu). Xin ông cho biết tên rửa tội của ông. Tôi không dám hỏi gì hơn 

đâu. Ông Pierre ư?... Tốt lắm. Tôi chỉ cần biết có vậy. 

Khi thịt cừu, trứng rán, ấm lò, rượu vốt-ca, rượu vang (lấy ở một hầm 

rượu Nga và mang theo) đã dọn trên bàn rồi, Ramballe mời Pierre cùng 

ăn. Và hắn ăn liền, ăn rất mau – hắn lực lưỡng mà lại đương đói - nhai 

ngấu nhai nghiến, nhồm nhoàm, luôn luôn chép miệng khen: Ngon tuyệt, 

ngon quá! Một lát mặt hắn đỏ bừng lên, đầy mồ hôi. Pierre cũng đói bụng, 

ăn cũng ngon miệng. Người lính hầu Morel đem lên một cái xoong chứa 

nước nóng, đặt vào đó một chai rượu chát, rồi lại đem từ bếp lên một chai 

«Kvass»1 để nếm thử. Thứ rượu này, người Pháp đã biết và đặt tên là 

«nước chanh của heo». Morel khen chai «Kvass» lấy trong bếp ra ngon 

lắm. Nhưng viên đại úy đã có thứ rượu vang hảo hạng kiếm chác được 

trong khi đi lùng trong thành phố, nên nhường cho Morel chai «Kvass» mà 

khui chai rượu boóc-đô2. Hắn lấy một chiếc khăn mặt, quấn cổ chai rồi rót 

đầy li của mình và của Pierre. Con đói đã dịu mà hơi men bốc lên, hắn 

càng hào hứng, nói luôn miệng suốt bữa ăn: 

- Phải, ông bạn Pierre ạ, ông đã ban cho tôi một ơn rất lớn, đã cứu 

mạng tôi... nếu không thì cái thằng điên đó... Ông ạ, tôi ngán ăn đạn quá 

rồi. Ông coi này (hắn vạch sườn ra), đây, một viên ở Wagram, một viên 

nữa ở Smolensk là hai (hắn trỏ một cái sẹo trên má). Rồi cái chân này 

nữa, hết đi được rồi, ông thấy đấy. Bị vết thương đó trong trận đánh lớn 

ngày mùng bảy, trên sông Moskova. Trời đất ơi! kinh khủng! Coi cứ như 

một biển lửa. Phía các ông đã làm cho chàng tôi điêu đứng; các ông có 

thể tự hào về trận đó, tôi không nói quá đâu. Và mặc dầu sặc khói, phát 

 
1 Rượu làm bằng nước trái cây, hơi chua. 
2 Bordeaux: rượu vang có tiếng, sản suất tại miền Bordeaux (Pháp). 
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ho trong trận đó, tôi cũng vẫn sẵn sàng dự lại một trận nữa, thực tình 

vậy. Tôi thương hại những kẻ nào không được thấy cái cảnh đó. 

Pierre bảo: 

- Tôi có dự trận đó. 

Người Pháp nói tiếp: 

- A, vậy ư? Các ông vậy mà cũng vào hạng địch thủ cừ đấy chứ. Chiến 

lũy chính đã cầm cự thật dai, trèng đéc ơi. Và các ông đã bắt chúng tôi 

phải trả một giá rất đắt. Cứ như tôi này, tôi đã xông tới ba lần. Ba lần 

chúng tôi đã tới chỗ mấy khẩu pháo và ba lần các ông đánh bật chúng tôi 

xuống y như những hình người cắt trên quân bài vậy. Ôi! thật «ngoạn 

mục», ông Pierre nhỉ. Bọn pháo thủ của các ông thật cừ, trời đất quỉ thần 

ơi! Tôi thấy họ sáu lần xiết chặt hàng ngũ và tiến tới như trong một cuộc 

diễn binh vậy. Thực là bọn hảo hán. Quốc vương thành Naples của chúng 

tôi biết người biết của, đã phải kêu lên: Bảnh! Hắn ngừng một phút rồi nói 

thêm: A, a, thì ra ông cũng là quân nhân như chúng tôi. Càng hay, càng 

hay, ông Pierre ạ. Chiến đấu thì khiếp lắm mà lại... hào hoa phong nhã 

(hắn mỉm cười nháy mắt) với mỹ nhân, đó, người Pháp như vậy, phải 

không, ông Pierre? 

Viên đại úy rất vui vẻ một cách ngây thơ, cởi mở, lại rất tự mãn đến nỗi 

Pierre cũng vui vẻ ngó hắn và xuýt nháy mắt đáp lại. Có lẽ những tiếng 

hào hoa phong nhã làm cho hắn sực nhớ tới tình trạng Moscou: 

- A này, ông bạn, có phải đàn bà con gái rời Moscoa hết rồi, phải không 

ông? Kỳ cục thế! Họ sự cái gì kia chứ? 

Pierre hỏi lại: 

- Nếu quân Nga vô Paris thì phỏng phụ nữ Pháp không tản cư sao? 

Người Pháp phá lên cười, vỗ vào vai Pierre, bảo: 

- Ha, ha, ha!... Móc lại cay đấy. Paris ư... Nhưng, Paris, Paris... 

Pierre đỡ lời hắn: 

- Paris, kinh đô của thế giới... 

Viên đại úy nhìn chàng không nháy mắt. Hắn có thói quen, giữa câu 

chuyện bỗng ngưng bặt để tươi cười thân mật ngó chăm chăm người tiếp 

chuyện. 

- Này, nếu ông bạn không nói với tôi rằng ông là người Nga thì tôi đã 

tin chắc rằng ông là dân Paris rồi đấy. Ông có một cái vẻ gì đó... khó nói 

quá... 

Thốt xong lời khen đó, hắn lại im bặt nữa, lẳng tặng nhìn Pierre. 
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Pierre bảo: 

- Tôi đã có hồi ở Paris, ở đó nhiều năm. 

- À, hèn chi. Paris!... Làm người mà không biết Paris thì là giống Mọi. 

Một người Paris, dù cách xa hai dặm, cũng đánh hơi mà nhận ngay ra 

được. Paris tức là Talma, là Duchesnois, là Potier,1 là viện Sorbonne, là 

các đại lộ. (Thấy mấy tiếng cuối này không xứng với đầu câu, hắn vội vã 

thêm): trên đời chỉ có mỗi một Paris mà thôi. Ông đã ở Paris mà ông lại 

vẫn là người Nga.Mặc dầu vậy, tôi vẫn quí ông như thường. 

Sau mấy ngày sống cô độc với những ý tưởng hắc ám, lúc này hơi men 

đã ngà ngà, Pierre bất giác thấy thích thú chuyện trò với con người vui vẻ 

thật thà này. 

- Trở lại câu chuyện về các bà các cô ở đây nào. Nghe đồn họ đẹp lắm. 

Quân đội Pháp tới Moscou mà lại đi rúc vào các đồng cỏ hoang thì bậy, 

bậy quá cỡ. Cơ hội tốt thế mà họ bỏ lỡ. Bọn “mu-gích”2 của các ông thì 

thôi, không nói làm gì, nhưng còn các ông các bà là hạng người văn minh 

thì đáng lẽ phải hiểu chúng tôi hơn mới phải chứ. Chúng tôi đã chiếm 

Vienne, Berlin, Madrid, Naples, Rome, Varsovie, tất cả các kinh đô trên 

thế giới... Thiên hạ sợ chúng tôi, nhưng yêu mến chúng tôi. Hiểu biết 

chúng tôi là điều thú vị chứ. Với lại Hoàng Đế, ngài... 

Pierre nét mặt bỗng bực tức, ngượng ngập, ngắt lời hắn, lặp lại: 

- Hoàng Đế... Liệu Hoàng Đế có... 

- Hoàng Đế ư? Hoàng Đế Ngài là hiện thân của đại độ, khoan hồng, 

công lý, trật tự, thiên tài, Hoàng Đế Ngài như vậy... Tôi đây, Ramballe, tôi 

xin nói với ông vậy... Tôi đây này, mới tám năm trước tôi còn là kẻ thù 

của Ngài. Cha tôi là một bá tước lưu vong... Nhưng con người đó đã chinh 

phục được tôi, đã nắm được tôi. Thấy cái cảnh tượng hùng vĩ vinh quang 

Ngài đã tạo cho nước Pháp, tôi không còn cưỡng lại được nữa. Khi tôi đã 

hiểu Ngài muốn gì rồi, khi tôi đã thấy Ngài đang làm cho chúng tôi một 

cái kiệu, bằng cành lá nguyệt quế3 thì, ông ạ, tôi nghĩ bụng: đây, bậc 

minh chúa đây và tôi tự hiến dâng cho Ngài. Vậy đấy, ông bạn ạ, phải, 

Ngài là con người vĩ đại nhất cổ kim và hậu thế. 

Pierre ấp úng hỏi, như một người bị bắt lỗi: 

- Hiện Ngài có ở Moscou không? 

 
1 Talma và Duchesnois là những đào đóng kịch nổi danh thời đó. Potier là 

nhà luật học có tiếng ở Orleans. (1699-1772) 
2 Nông dân thô lậu (moujik). 
3 Người Hy Lạp, La Mã thời cổ dùng cành lá nguyệt quế làm vòng đội lên đầu 

những người được họ ngưỡng mộ. Nguyệt quế tượng trưng sự vinh quang. 
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Người Pháp nhìn vẻ mặt có lỗi của chàng, rồi cười: 

- Không, ngày mai Ngài mới ngự vô thành. 

Hắn lại tiếp tục kể chuyện không ngớt. 

Bỗng có tiếng quát tháo ở ngoài cổng và Morel bước vô thưa với viên 

đại úy rằng có đội phiêu kị Wurtemberg mới tới, đòi buộc ngựa chung sân 

với ngựa của đại úy. Rắc rối nhất là bọn phiêu kị không hiểu tiếng Pháp. 

Viên đại úy cho gọi trung sĩ tào trưởng của họ vào, cất giọng nghiêm 

nghị hỏi hắn thuộc trung đoàn nào, ai chỉ huy và hắn lấy quyền gì mà đòi 

chiếm một ngôi nhà đã có người chiếm rồi. Tên Đức đó hiểu lõm bõm 

tiếng Pháp, trả lời hai câu hỏi đầu, kể tên trung đoàn và tên sĩ quan chỉ 

huy của hắn; nhưng câu cuối thì hắn không hiểu và xen vài tiếng Pháp 

vào tiếng Đức, hắn bảo viên chỉ huy ra lệnh chiếm trọn dẫy nhà ở khu 

này. Pierre hiểu tiếng Đức, dịch lời của mỗi người cho người kia nghe. Khi 

nghe ra rồi, tên Đức nhượng bộ, đem quân lính đi nơi khác. Viên đại úy 

bèn bước ra thềm, lớn tiếng ban lệnh này lệnh khác. 

Khi trở vô phòng, hắn thấy Pierre hai tay ôm đầu, vẫn ngồi chỗ cũ, nét 

mặt đau khổ. Mà phút đó chàng đau khổ thật. Viên đại úy bước ra rồi, 

chàng ngồi lại một mình, Pierre bỗng như sực tỉnh, nhận thức được tình 

cảnh của mình lúc bấy giờ. Cái điều nó giày vò chàng lúc đó, không phải 

là sự thất thủ của Moscou, thái độ lên mặt chủ nhân của kẻ may mắn 

chiến thắng kia, hoặc cái nông nỗi chính chàng đang nhận sự che chở của 

họ. Tất cả những cái đó đều chua xót cho chàng thật đấy, nhưng không 

bằng sự tự giác rằng mình quả là con người yếu đuối. Chỉ vài li rượu và 

dăm ba câu chuyện với tên Pháp ngây thơ như con nít kia mà đã đánh tan 

cái tâm trạng âu sầu u uất của chàng mấy ngày rầy, mà không có tâm 

trạng đó thì không sao thực hiện được dự định của chàng. Khẩu súng, 

chiếc dao găm, chiếc áo khoác đã có đủ cả rồi; ngày hôm sau thì 

Napoléon sẽ vô thành. Pierre vẫn thấy rằng hạ sát tên tướng cướp đó là 

một việc hữu ích, nghĩa hiệp; nhưng bây giờ chàng cảm thấy rằng sẽ 

không làm việc đó đâu. Tại sao? - chàng cũng chẳng biết nữa, nhưng 

chàng linh cảm rằng mình sẽ không đi tới mút con đường. Chàng cố 

chống cự lại ý thức rằng mình yếu đuối, nhưng chàng lờ mờ cảm thấy 

rằng thắng nó không được, rằng những mộng phục thù, ám sát và hy sinh 

của mình, mới gặp một tên Pháp vu vơ nào đó, đã tan như mây khói. 

Viên đại úy vừa huýt gió vừa khập khiễng trở vô phòng. 

Câu chuyện gẫu của hắn lúc nãy chàng thích thú thì bây giờ chàng thấy 

khả ố. Cái giọng huýt gió đó, cái giáng đi khập khiễng đó, cái lối vân vê 

râu mép đó, bây giờ chàng thấy sao mà nhục cho chàng. Chàng nghĩ 

bụng: «Ta sẽ đi liền, không nói thêm với hắn một lời nào nữa.» Nghĩ vậy 
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mà rồi chàng cứ vẫn ngồi yên. Cái cảm giác kì cục rằng mình yếu đuối 

như đóng đinh chàng vào chiếc ghế; chàng muốn đứng dậy bỏ đi mà 

không được. 

Viên đại úy trái lại có vẻ rất vui. Hắn đi hai vòng trong căn phòng. Mắt 

hắn long lanh, râu mép hắn khẽ run run như hắn cưới thầm vì một điều gì 

rất ngộ nghĩnh. 

Bỗng hắn nói: 

- Dễ thương, viên đại tá của bọn Wurtemberg đó rất dễ thương! Lão là 

một người Đức, nhưng rất tốt. Nhưng vẫn là người Đức. (Hắn ngồi xuống, 

đối diện với Pierre.) À, này, ông cũng biết tiếng Đức đấy à? 

Pierre làm thinh ngó hắn. 

- Nhà tế bần, tiếng Đức nói ra sao nhỉ? 

Pierre lặp lại: 

- Nhà tế bần? Nhà tế bần tiếng Đức là: Unterkunft. 

Viên đại úy ngờ ngợ, hỏi lại rất nhanh: 

- Ông nói sao? 

Pierre lặp lại: 

- Unterkunft. 

- Onterkoff. Viên đại úy tươi cười ngó Pierre vài giây rồi kết luận: Tụi 

Đức cũng dữ đấy, phải không ông Pierre? Nào, hạ thêm một chai «boóc-

đô» Moscou nữa nhé? Hắn vui vẻ gọi: Morel; hâm cho ta một chai nữa đi 

nào, Morel. 

Morel đem rượu và mấy cây nến lên. Viên đại nhìn vẻ mặt của Pierre 

dưới ánh nến, thấy chàng rầu rĩ, hắn ngạc nhiên, lại gần chàng, cúi xuống 

phía chàng, trong lòng thành thực ái ngại cho chàng. 

Hắn đặt tay lên bàn tay chàng, hỏi: 

- Sao, đằng ấy buồn rầu gì đấy? Tôi có điều gì làm phật ý nhau đấy 

không? Chắc anh có điều gì giận tôi rồi mà. Có lẽ vì tình thế hiện nay 

chăng? 

Pierre âu yếm ngó tên Pháp mà không đáp. Chàng cảm động về cái tình 

hắn tỏ ra với mình. 

- Xin lấy danh dự mà nói, không kể cái ơn tôi chịu của anh, ngoài ra tôi 

còn mến anh nữa. Tôi giúp anh được điều gì không? Xin anh cứ cho hay, 

sống chết tôi cũng không ngại. – Hắn vỗ ngực, hét lớn: Thực lòng này như 

vậy. 
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Pierre đáp: 

- Cảm ơn ông. 

Viên đại úy chăm chăm ngó chàng cũng như lúc nghe chàng nói tiếng 

Đức: «tế bần» ra sao, rồi nét mặt hắn bỗng tươi lên; hắn vui vẻ rót đầy 

hai li, la lớn: 

- A, nếu vậy, xin nâng li mừng tình thân hữu của chúng ta! 

Pierre cầm li rượu đầy của mình, uống cạn một hơi. Ramballe cũng 

uống cạn li của hắn, bắt tay Pierre một lần nữa, rồi chống khuỷu tay lên 

bàn, tư thế u hoài, tư lự. 

Hắn nói: 

- Phải, bạn ạ, số phận thật trớ trêu... Trước kia có ai mà dè rằng tôi sẽ 

thành một quân nhân và một đại úy long kị trong quân đội của 

Bonaparte, như hồi đó chúng tôi vẫn gọi Ngài? Vậy mà bây giờ tôi tới 

Moscou với Ngài chứ. Giọng hắn rầu rĩ và đều đều như một người sắp kể 

một câu chuyện rất dài. Bạn ạ, chẳng giấu gì bạn, tôi thuộc một giòng giõi 

quí tộc lâu đời vào bậc nhất ở Pháp. 

Rồi với thái độ thành thực ngây thơ và dễ dàng của người Pháp, hắn kể 

cho Pierre nghe lai lịch tổ tiên, kể đời của hắn từ tuổi thơ tới tuổi thiếu 

niên, tuổi thành nhân, tuổi trung niên, tất cả các chuyện họ hàng, chuyện 

của cải, chuyện gia đình. Dĩ nhiên, trong câu chuyện đó “người mẹ đáng 

thương của tôi” đóng một vai trò rất quan trọng. 

- Nhưng tất cả những cái đó chỉ là trò dàn cảnh của cuộc đời, thực chất 

chính là ái tình! Ái tình! Phải vậy không, ông Pierre - Hắn càng nói càng 

hăng. Một chầu nữa nhé! 

Pierre uống cạn li rồi lại tự rót cho mình li thứ ba nữa. Viên đại úy nhìn 

Pierre, mắt long lanh, và bắt đầu nói qua chuyện tình ái, kể lại những 

chuyện yêu đương của mình. 

Thôi thì vô số chuyện, cứ coi cái vẻ đắc ý của hắn, cái khuôn mặt bảnh 

trai của hắn và vẻ hân hoan của hắn khi nói tới đàn bà cũng tin được rằng 

chuyện gì chứ chuyện đó thì nhiều lắm. Mặc dầu tất cả những chuyện tình 

của hắn đều có cái khía cạnh đểu dả, cái khía cạnh mà người Pháp cho là 

cái thú vị và thi vị của ái tình, hắn cũng kể lại với lòng tin chắc rằng chỉ có 

hắn mới được nếm và hưởng tất cả những thú tuyệt vời của ái tình, và 

hắn tả những cô nàng của hắn một cách cực hấp dẫn tới nỗi Pierre phải tò 

mò chăm chú theo dõi. 

Rõ ràng là thứ ái tình mà con người đó thích tột bực không phải là thứ 

dục tình đơn giản và hạ đẳng mà có hồi Pierre đã chia xẻ với vợ, cũng 



349 

 

không phải là thứ tình yêu lãng mạn của chàng đối với Natacha (Ramballe 

miệt thị cả hai thứ này, một thứ hắn cho là ái tình của bọn phu xe còn 

một thứ thì là ái tình của bọn ngốc); thứ ái tình mà người Pháp đó thờ 

phụng thì khác hẳn, bản chất của nó trước hết là những quan hệ phi tự 

nhiên đối với phụ nữ và những mưu mô xếp đặt kỳ quặc nó làm cho mối 

tình thành có cách rất hấp dẫn. 

Chẳng hạn hắn kể chuyện tình cảm động của hắn với một nữ hầu tước 

kiều diễm ba mươi lăm tuổi, lồng thêm mối tình của hắn với cô con gái 

của bà ta, một thiếu nữ mười bảy tuổi duyên dáng mà ngây thơ. Hai mẹ 

con, đòi nhường lẫn cho nhau, rốt cuộc là người mẹ hy sinh, gả con gái 

cho tình nhân của mình. Chuyện đó đã xa lắc xa lơ rồi mà bây giờ nhắc 

lại, viên đại úy còn xúc động trong lòng. Rồi hắn kể một chuyện nữa, 

trong đó ông chồng đóng cái vai tình nhân, còn hắn, tình nhân, lại đóng 

cái vai ông chồng; tiếp đó thêm nhiều mẩu chuyện nực cười trong số các 

kỷ niệm đất Đức, nơi mà nhà tế bần gọi là Unterkunft, mà các đức lang 

quân ăn dưa cải bắp, và nơi có những thiếu nữ vàng óng. 

Cuối cùng hắn kể tới câu chuyện mới xảy ra ở Ba Lan, hãy còn sốt dẻo, 

vừa kể vừa hoa tay lia lịa, vẻ rất hào hứng. Hắn cứu sống một người Ba 

Lan (trong câu chuyện nào của hắn cũng nhất định có một đoạn hắn cứu 

được một mạng người) và người Ba Lan đó giao cho hắn cô vợ kiều diễm 

của mình, cô này tuy là Ba lan mà lại có tâm hồn Paris, còn chính mình thì 

sung vào quân đội Pháp. Viên đại úy ta sướng mê tơi, nàng Ba Lan kiều 

diễm muốn cùng trốn với hắn; nhưng vì đại độ hắn đã trả chị vợ cho anh 

chồng, và bảo anh chồng: «Tôi đã cứu mạng cho ông, bây già tôi cứu vớt 

danh dự cho ông nữa.» Lặp lại lời đó, Ramballe chùi mắt và lắc đầu như 

để xua đuổi mối cảm xúc nó xâm chiếm hắn khi nhớ lại kỷ niệm động lòng 

ấy. 

Pierre vừa nghe viên đại úy kể chuyện vừa lần theo dòng hồi ký của 

chính chàng, những hồi ký nó thường đột nhiên hiện lên trong trí nhớ vào 

những lúc đêm khuya có chút hơi men. Những tâm sự của viên đại úy đó 

gợi cho chàng nhớ lại mối tình của chàng với Natacha, chàng hồi tưởng lại 

những hình ảnh của mối tình ấy và so sánh với những câu chuyện của 

Ramballe. Câu chuyện đấu tranh giữa tình yêu và bổn phận lại làm cho 

chàng nhớ thấy rõ từng chi tiết lần gặp gỡ Natacha vừa rồi ở gần tháp 

Soukharev. Hôm ấy cuộc gặp gỡ không gây cho chàng một ấn tượng nào 

mạnh cả, thậm chí chàng đã quên bẵng nó đi nữa. Nhưng bây giờ, trái lại, 

chàng thấy nó như có một ý nghĩa và một thú vị rất đặc biệt. 

«Anh Pierre Kirilitch, lại đây, chúng tôi nhận ra anh rồi». Câu đó văng 

vẳng bên tai chàng; cặp mắt, nụ cười, chiếc mũ đi đường, mớ tóc bồng 

bềnh của Natacha hiện rõ trước mắt chàng. Thật là cảm động, mềm lòng 
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đi được. 

Kể xong câu chuyên cô gái Ba Ban rồi, viên đại úy hỏi Pierre đã bao giờ 

có cái cảm giác đó chưa: tự hy sinh vì tình yêu mà lại ghen với người 

chồng hợp pháp của nàng. 

Nghe hỏi vậy, Pierre ngửng đầu lên và thấy lòng dào dạt muốn trút 

niềm tâm sự; chàng bảo rằng mình hiểu ái tình một cách hơi khác, rằng 

suốt đời, chàng chỉ yêu mỗi một người đàn bà, và người đàn bà này sẽ 

không bao giờ là vợ của chàng được. 

Viên đại úy thốt lên: 

- Vậy nữa! 

Rồi Pierre kể rằng chàng yêu người đàn bà đó từ hồi người đó còn niên 

thiếu, nhưng không bao giờ dám nghĩ đến nàng cả vì lúc đó nàng chỉ là 

một cô gái nhỏ mà chàng thì chỉ là một đứa con không hợp pháp, chẳng 

có tên họ. Về sau, khi chàng đã có tên họ và được hưởng gia tài thì chàng 

lại càng không dám nữa vì chàng yêu nàng quá đỗi, đặt nàng cao hơn hết 

thảy mọi người, do đó cao hơn chính chàng nhiều lắm. 

Kể tới đó, chàng hỏi viên đại úy có hiểu được điều đó không. 

Viên đại úy khoát tay như muốn bảo rằng dù hắn không hiểu được thì 

chàng cũng cứ kể tiếp đi. Hắn lẩm bẩm: 

- Ái tình lý tưởng, chuyện trên mây... 

Không biết là vì hơi men, vì cần phải thổ lộ tâm tình hay là vì tin chắc 

rằng viên đại úy đó không biết, không bao giờ có thể biết được một nhân 

vật nào trong chuyện mình kể, hay là vì tất cả những lý do đó hợp lại, mà 

Pierre kể toạc ra hết, chẳng giữ gìn gì cả. Giọng nhão nhẹt1, cặp mắt lờ đờ 

nhìn mông lung ra xa, chàng kể hết chuyện đời mình, nào cuộc hôn nhân 

của chàng, nào tình yêu giữa Natacha và người bạn thân nhất của chàng, 

sự phản bội của nàng và những nỗi niềm thân ái giữa chàng và nàng. Bị 

Ramballe hỏi dồn, chàng khai ra cả những điều mới đầu chàng định giấu: 

địa vị của chàng trong xã hội, và tên thật của chàng nữa. 

Trong câu chuyện tâm sự của Pierre, điều làm cho viên đại úy ngạc 

nhiên nhất là chàng rất giàu có, có hai tòa lâu đài ở Moscou mà từ bỏ hết 

cả, nhưng không rời Moscou, vẫn cứ ở lại trong thành, giấu tên tuổi và 

tung tích. 

"Trời đã khuya, họ cùng nhau bước ra đường. Đêm đó trời ấm áp và 

sáng sủa. Ở phía bên trái căn nhà, có ánh lửa hừng hừng của đám cháy 

đầu tiên tại Moscou, trên đường Petrovka; ở bên mặt, trăng thượng tuần 

 
1 Bản Hazan: nói chớt. 
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treo cao trên nền trời; đối diện với mặt trăng, ngôi sao chổi1 chiếu rực rỡ, 

ngôi sao mà chàng cho là liên quan tới mối tình của chàng với Natacha. 

Guerassim, thím nấu bếp và hai người Pháp đứng ở cổng, cười cười nói 

nói, mỗi bên một thứ tiếng, chẳng bên nào hiểu nhau cả. Họ ngắm ánh 

lứa hừng hừng chập chờn trên thành phố. 

Trong một châu thành lớn, một đám cháy ở xa như vậy chẳng có gì 

đáng sợ. 

Nhìn vòm trời rộng lấp lánh sao, nhìn mặt trăng, ngôi sao chổi và ánh 

lửa hồng, Pierre thấy một niềm cảm động vui vui. Chàng nghĩ bụng: «Mọi 

vật đẹp như thế này, còn cầu gì hơn nữa?» Nhưng bỗng nhớ lại dự định 

của mình, chàng thấy choáng váng, khó chịu, phải dựa vào hàng rào cho 

khỏi té. 

Rồi không cáo từ người bạn mới, chàng loạng choạng rời cổng trở về 

phòng, nằm dài trên chiếc đi văng và ngủ thiếp đi liền. 

 

CHƯƠNG XXX 

 

Ngày mùng hai tháng chín, dân tị nạn chạy trên khắp ngả đường và các 

đạo quân đang rút lui đều nhìn thấy ánh lửa đám cháy đầu tiên ở Moscou 

và cảm tưởng mỗi người một khác. 

Đêm đó, đoàn xe của gia đình Rostov ngừng ở Mitistchi, cách Moscou 

hai chục dặm2. Ngày mùng một tháng chín, họ ra đi trễ quá, đường đầy 

nghẹt xe cộ và binh lính, rồi lại phải sai người về nhà lấy rất nhiều đồ đạc 

bỏ quên, thành thử họ quyết định nghỉ đêm lại ở cách Moscou năm dặm. 

Sáng hôm sau họ dậy trễ và lại gặp biết bao trở ngại trên đường, nên chỉ 

đi được tới Đại Mitistchi. Mười giờ tối, gia đình Rostov và những thương 

binh cùng đi với họ đều tản vô các sân và các nhà nông dân trong làng 

đó. Gia nhân, xà ích của gia đình Rostov, lính hầu của các sĩ quan bị 

thương, lo mọi việc cho chủ xong xuôi, ăn bữa khuya, săn sóc ngựa rồi ra 

đứng trước thềm. 

Trong căn nhà bên cạnh có viên sĩ quan phụ tá của Raievski; cổ tay bị 

dập nát, ông ta đau đớn ghê gớm, rên la không ngớt, gây một ấn tượng 

thê thảm trong cảnh đêm thu tối tăm đó. Đêm trước ông ta ngủ trong 

cùng một sân với gia đình Rostov. Bá tước phu nhân phàn nàn rằng suốt 

đêm không chợp mắt được vì nghe tiếng rên; nên đêm pay, ở Mitistchi, bà 

lại nghỉ ở một căn nhà tồi tàn hơn chỉ cốt để lánh xa ông ta một chút. 

 
1 Tức ngôi sao chổi năm 1812. 
2 Chúng tôi xin nhắc lại; dặm Nga (verste) bằng khoảng một cây số. 
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Một gia nhân nhìn qua nóc khá cao của một chiếc xe đậu ở cổng sân, 

thấy ánh lửa một đám cháy khác nhỏ hơn bốc lên trong đêm tối. Ánh lửa 

trước thì nhiều người đã thấy từ lâu và ai nấy đều biết là đám cháy ở Tiểu 

Mitistchi, do quân cô-dác của Mamanov gây nên. 

Một người lính hầu bảo: 

- Còn đám này nữa, anh em ơi, một đám khác. Mọi người đều quay về 

phía ánh lửa. 

- Người ta bảo rằng-lính cô dác của Mamonov đốt Tiểu Mitistchi đấy. 

- Không, không phải ở Tiểu Mitistchi, xa hơn nhiều mà. 

- Ngó kia, chắc là ở Moscou. 

Hai gia nhân xuống thềm, đi vòng ra phía sau xe, leo lên bực xe. 

- Chếch sang phía trái mà; Mitistchi ở phía kia kìa, còn đằng này, ở phía 

khác mà. 

Mấy người nữa nhập bọn. Một người bảo: 

- Coi nó bốc lên kìa! Này, các ngài ạ, đúng là Moscou cháy rồi, không ở 

đường Soustchevskaia thì ở đường Rogojskaia. 

Không ai đáp lại câu đó. Và mọi người im lặng ngó một lúc lâu ngọn lửa 

của đám cháy mới đó. 

Danilo Terentitch, người hầu phòng già của công tước lại gần bọn họ cất 

tiếng gọi Michka. 

- Thằng nhãi này, mày đứng ngó cái gì thế hả?... Bá tước mà gọi thì lại 

không có ai thưa; vô đi, lo xếp dọn quần áo đi. 

Michka cãi lại: 

- Cháu vừa mới chạy ra kiếm nước đây.» 

Một nội bộc bảo: 

- Còn bác, bác Danilo Terentitch, bác nghĩ sao? Ánh lửa đó, chắc là ở 

Moscow, phải không bác? 

Danilo Terentitch không đáp và lẳng lặng ngó một lúc lâu. Ánh lửa chập 

chờn mỗi lúc một lan rộng. 

Có người nói: 

- Lạy Chúa!... Gió như vầy mà trời hanh như vầy. 

- Coi kia, nó lan mau quá. Trời ơi! Trông thấy cả loài quạ nhỏ kìa. Lạy 

Chúa! xin Chúa tha tội chúng con! 

- Chắc họ dập tắt được mà. 
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Danilo Terentitch từ trước vẫn làm thinh, bây giờ mới cất tiếng: 

- Ai dập tắt mới được chứ? (Giọng lão bình tĩnh, chậm rải) Phải, chính ở 

Moscou đấy, các chú ạ - thành phố mẹ của chúng ta đấy, có những bức 

thành trắ... 

Nói tới đó, giọng lão bỗng nghẹn lại và lão khóc thút thít. 

Cơ hồ như mọi người chỉ chờ đợi có vậy để hiểu ý nghĩa của ánh lửa bập 

bùng đó đối với họ. Tiếng thở dài, tiếng cầu nguyện xen lẫn tiếng nức nở 

của ông lão hầu phòng. 

 

CHƯƠNG XXXI 

 

Người hầu phòng trở vào báo với chủ rằng Moscou cháy. Bá tước khoác 

chiếc áo ngủ, ra sân coi. Bà Schoss và Sonia lúc đó chưa cởi áo, cũng 

theo ông ra. Chỉ còn phu nhân và Natacha là ở lại trong phòng. (Petia 

không theo gia đình mà đã trở về trung đoàn đương tiến lại Troitsa)1. 

Nghe tin Moscou cháy, phu nhân khóc. Natacha, mặt nhợt nhạt, mắt đờ 

đẫn, ngồi dưới các hình thánh, trên chiếc ghế dài (từ lúc mới tới, nàng 

không rời chỗ đó), không để ý gì tới lời cha mới nói, mà lắng nghe hoài 

tiếng rên bất tuyệt của viên sĩ quan phụ tá cách đó ba nhà vẳng lại. 

Sonia, run cầm cập, hoảng hốt, từ ngoài chạy vô, la lớn: 

- Ôi! Thật là ghê gớm! Tôi chắc là cả thành Moscou đang cháy; ánh lửa 

coi thật kinh khủng! 

Muốn cho cô em khuây khỏa, nàng bảo: 

- Natacha, em lại cửa sổ mà xem, bây giờ thì ở cửa sổ nhìn thấy rõ lắm. 

Nhưng Natacha ngơ ngác nhìn chị như không hiểu chị muốn bảo mình 

gì, rồi lại đăm đăm nhìn góc lò sưởi. Nàng ở trong trạng thái thờ thẫn đó 

từ buổi sáng, từ cái lúc không hiểu tại sao Sonia thấy cần phải cho 

Natacha hay rằng công tước André bị thương và hiện ở trong đoàn xe. 

Điều đó làm cho bá tước phu nhân rất đỗi ngạc nhiên và bực mình, nổi 

quạu với nàng, từ trước ít khi bà cáu với nàng tới mức đó. Nàng khóc lóc 

xin lỗi và bây giờ như để chuộc tội, nàng tỏ vẻ rất ân cần với Natacha. 

Nàng bảo: 

- Ngó kìa. Natacha, cháy ghê chưa! 

Natacha hỏi: 

 
1 Cách Moscou 68 dặm. 
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- Cái gì cháy? À nhỉ, Moscou! 

Rồi như để khỏi làm phật ý Sonia và cũng để Sonia khỏi quấy rầy mình 

nữa, nàng quay về phía cửa sổ, nhưng nhìn một cách lơ đãng, hiển nhiên 

là chẳng thấy được chút gì hết, rồi lại trở về tư thế cũ. 

- Nhưng em đã thấy gì đâu! 

Natacha đáp, giọng như năn nỉ người ta để yên cho mình: 

- Có, có, em đã thấy rõ. 

Bá tước phu nhân và Sonia hiểu rằng Moscou, đám cháy ở Moscou và 

bất kỳ cái gì có thể xảy ra lúc này cũng chẳng quan trọng gì đối với nàng 

cả. 

Bá tước trở vô nằm phía sau tấm vách. Phu nhân lại gần Natacha, đưa 

lưng bàn tay khẽ chạm vào đầu nàng như mỗi lần nàng đau, rồi khẽ đưa 

môi chạm vào trán nàng như để xem nàng có nóng không, và hôn nàng. 

- Con lạnh hả? Con run đây nè. Con nên đi nằm đi. 

Natacha đáp: 

- Đi nằm? Dạ, con đi nằm đây. Đi ngay bây giờ đây. 

Buổi sáng, khi hay tin công tước André bị thương nặng và cùng đi trong 

đoàn xe của gia đình nàng, mới đầu nàng hỏi hết câu này câu khác; nàng 

muốn biết công tước bị thương ở đâu, bị thương ra sao, vết thương có 

nguy tới tánh mạng không và nàng có thể thăm công tước được không. 

Khi người ta bảo không thể gặp công tước được, nhưng vết thương của 

chàng tuy nặng mà không nguy hiểm tới tánh mạng, thì rõ ràng là nàng 

không tin và biết chắc rằng có hỏi gì thêm, người ta cũng vẫn chỉ trả lời 

như vậy thôi, cho nên nàng không hỏi nữa, cũng không nói nữa. Suốt dọc 

đường, nàng ngồi trong góc xe, không hề nhúc nhích, tư thế y hệt tư thế 

nàng ngồi trên chiếc ghế dài lúc này; cặp mắt nàng mở trừng trừng, phu 

nhân biết rõ vẻ nhìn đó lắm và rất sợ. Nàng suy nghĩ, đương quyết định 

hoặc đã quyết định điều gì trong thâm tâm rồi; phu nhân cảm thấy vậy 

nhưng không đoán được nàng quyết định điều gì, vì vậy mà bà lo sợ, khổ 

tâm. 

- Natacha, cởi áo ra con, lên nằm trên giường với má này. (Chỉ riêng 

phu nhân là nằm giường: bà Schoss và hai thiếu nữ phải lót rơm lên sàn 

mà nằm). 

Natacha bực mình đáp: 

- Không má, con ngủ ở đây, trên sàn này. 

Nàng lại mở cửa sổ; tiếng rên của viên sĩ quan phụ tá vẳng tới, nghe rõ 
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hơn. Nàng thò đầu ra ngoài, và trong không khí ẩm thấp của ban đêm 

phu nhân thấy cần cổ mảnh mai của con vì nức nở rung lên mà chạm vào 

thành cửa. Natacha biết rằng những tiếng rên đó không phải của công 

tước André, rằng chàng nằm trong căn nhà lá sát bên, chỉ cách căn của 

gia đình nàng có một lối đi1; nhưng tiếng rên bất tuyệt ghê rợn đó làm 

cho nàng không cầm được lệ. Phu nhân và Sonia đưa mắt nhìn nhau. 

Bà đưa tay chạm nhẹ vào vai nàng, bảo: 

- Đi nằm đi con, nằm xuống đi, cưng của má. Thôi, nằm đi chứ. 

Natacha vội vàng cởi áo, tháo dây lưng: 

- Dạ... con đi nằm ngay bây giờ đây. 

Áo ngoài cởi rồi, nàng khoác chiếc áo ngủ, xếp chân ngồi trên chỗ ngủ 

đã dọn sẵn cho nàng ở trên sàn, rồi vắt bím tóc tơ ngắn ra phía trước, 

đưa mấy ngón tay thon thon thoăn thoắt tháo ra, tết lại, mái đầu lúc 

nghiêng bên đây, lúc nghiêng bên kia, cử động rất quen thuộc; còn cặp 

mắt mở trừng trừng như trong cơn sốt, vẫn đăm đăm ngó phía trước. 

Xong rồi, nàng nhè nhẹ nằm xuống chiếc «ra» trải trên lớp rơm ngay sát 

cửa. 

Sonia bảo: 

- Natacha, em nằm giữa đi. 

- Em nằm đây được rồi. Natacha nói thêm, giọng bực bội: Nhưng, chị 

nằm đi chứ. 

Và nàng úp mặt vào chiếc gối. 

Phu nhân, bà Schoss và Sonia vội vã cởi áo và nằm xuống. Trong 

phòng chỉ có mỗi một ngọn đèn thờ leo lét trước các hình thánh, nhưng 

ngoài sân thì sáng rực vì ánh lửa của đám cháy tại Tiểu Mitistchi, cách đó 

có hai dặm. Tiếng la hét của bọn say rượu vang lên trong quán rượu ở góc 

đường bị lính cô dác của Mamonov cướp phá; và tiếng rên la của viên sĩ 

quan phụ tá vẫn không ngớt. 

Natacha nằm yên không nhúc nhích, lắng nghe mọi tiếng động ở ngoài 

cũng như ở trong nhà. Mới đầu nàng nghe thấy mẹ cầu nguyện và thở 

dài, rồi tiếng giường kêu răng rắc, tiếng ngáy vo vo quen thuộc của bà 

Schoss, tiếng thở đều đều của Sonia. Rồi phu nhân cất tiếng gọi Natacha, 

nàng không đáp. 

Sonia thì thào: 

 
1 Bản Hazan: ...Chàng nằm cùng một nhà với gia đình nàng trong một phòng 

khác, phía bên kia phòng ngoài. 



356 

 

- Hình như em ấy ngủ rồi, má. 

Lặng thinh một lúc rồi phu nhân lại gọi nữa, nhưng lần này chẳng có ai 

đáp cả. 

Chẳng bao lâu, Natacha nghe thấy tiếng thử đều đều của mẹ. Nàng 

không hề nhúc nhích mặc dầu bàn chân nhỏ nhắn của nàng lòi ra khỏi 

chiếc mền, chạm vào sàn nhà, lạnh cóng. 

Như mừng rỡ vì một thắng lợi nào đó1 một con dế cất tiếng kêu ri rỉ 

trong một kẽ vách. Có tiếng gà gáy ở xa xa, rồi một tiếng gà ở gần đáp 

lại. Trong quán rượu tiếng la hét đã bặt; chỉ còn tiếng rên của viên sĩ 

quan phụ tá. Natacha nhỏm dậy. 

Nàng thì thào: 

- Chị Sonia, ngủ rồi à? Má! 

Không ai đáp. Nàng từ từ, thận trọng đứng dậy, làm dấu thánh giá 

xong rồi gión gién đặt bàn chân nhỏ nhắn mềm mại trên sàn nhà dơ và 

lạnh. Ván kêu cót két. Thoăn thoắt như con mèo con, nàng lại gần cửa  

nắm cái chốt cửa lạnh buốt. 

Nàng cảm thấy như có tiếng nện thình thình và đều đều lên khắp các 

bức vách của căn nhà: chính là tim nàng hồi hộp, đập muốn vỡ tung ra vì 

khủng khiếp, sợ hãi và yêu đương. 

Nàng mở cửa, bước qua ngưỡng cửa, đặt chân lên trên mặt đất ẩm 

thấp, lạnh buốt ở lối đi. Lạnh thấm vào người, nàng hóa ra tỉnh táo. Chân 

nàng xuýt đụng vào một người đàn ông đương ngủ, nàng bước ngang qua 

người đó và mở cái cửa của căn nhà lá sát bên, vô chỗ công tước André 

nằm. Chỗ này tối om om. Trong một góc, gần cái giường trên đó có một 

hình người nằm trên một chiếc ghế dài nhỏ, một ngọn nến đương cháy 

chập chờn, nến chảy xuống thành hình một chiếc nấm lớn. 

Từ ban sáng, từ lúc hay tin công tước André bị thương và đi trong đoàn 

xe, nàng đã quyết định phải gặp chàng. Nàng không hiểu tại sao lại phải 

gặp, chỉ biết rằng cuộc gặp mặt này sẽ đau lòng lắm nên lại càng thấy 

rằng cần phải gặp. 

Suốt ngày hôm đó nàng chỉ sống với hi vọng độc nhất là đêm đến sẽ 

gặp chàng. Bây giờ phút đó đã tới thì nàng bỗng hoảng sợ về cái cảnh 

tượng nàng sắp trông thấy. Thân thể chàng bị hủy hoại ra sao? Còn lại 

được những gì? Tình trạng có giống viên sĩ quan phụ tá mà tiếng rên la 

không lúc nào ngớt đó không. Phải, chắc chàng cũng như vậy. Trong óc 

tưởng tượng của nàng thì chàng là hiện thân của tiếng rên la ghê sợ kia. 

 
1 Bản Gallimard: thắng được những người đã ngủ. 
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Khi thấy trong góc có một đống hình thù không rõ rệt - chính là đầu gối 

của chàng nhô lên dưới lớp mền - nàrg tưởng lầm là vai của chàng, và 

nghĩ bụng thân hình chàng sao mà gớm ghiếc như vậy, và nàng kinh 

hoảng đứng sựng lại. Nhưng một sức mạnh không sao cưỡng nổi lôi nàng 

tới phía trước. Nàng gión gién bước một bước, rồi một bước nữa và tới 

giữa một căn phòng nhỏ chật chội, bề bộn đồ đạc. Trên chiếc ghế dài nhỏ, 

dưới hình thánh, có một người nữa nằm (người này là Timokhine) và hai 

người khác nằm ngay trên sàn (tức y sĩ và người hầu phòng.) 

Người hầu phòng nhỏm dậy, lẩm bẩm mấy tiếng gì nghe không rõ. 

Timokhine bị thương ở chân, không ngủ được và mở tròn mắt ngó cái 

bóng ở đâu hiện lên kì dị như vậy: một thiếu nữ bận sơ mi trắng, áo 

khoác ngắn và đội mũ chụp ban đêm. Người hầu phòng hoảng hốt và ngái 

ngủ cất tiếng hỏi «Ai đó? Cô muốn gì?» càng làm cho Natacha rảo bước 

tiến lại gần chỗ người nằm trong góc phòng. Thân thể của chàng dù 

không còn là hình thù con người nữa1 nàng cũng quyết phải nhìn cho 

thấy. Nàng đi vòng qua chỗ người hầu phòng nam, cây nấm2 ở ngọn nến 

đổ xuống, ngọn nến bừng lên, nàng thấy rõ công tước André nằm hai tay 

đặt lên mền, trông không khác hồi trước chút gì cả. 

Chàng vẫn như xưa; nhưng nước da đỏ bừng trong cơn sốt cặp mắt 

long lanh hân hoan nhìn nàng, nhất là cần cổ mềm mại như cổ trẻ con, ló 

ra ngoài cái cổ áo sơ mi bẻ gập, những cái đó làm cho chàng có một vẻ 

đặc biệt, một vẻ trẻ trung, ngây thơ mà trước kia nàng không hề thấy ở 

cbàng. Nàng tiến lại gần, quì xuống ở cạnh giường, điệu bộ trẻ trung, 

nhanh nhẹn và mềm mại. 

Chàng mỉm cười, giơ tay về phía nàng. 

 

CHƯƠNG XXXII 

 

Một tuần lễ đã trôi qua từ cái khi công tước André hồi tỉnh lại một lúc ở 

trạm cứu thương Borodino. Rồi trong suốt thời gian đó chàng như mê man 

hoài. Viên y sĩ đi theo chàng bảo sốt liên miên như vậy, ruột bị thương đã 

sưng lên thì chàng khó mà qua khỏi được. Nhưng ngày thứ bảy, chàng ăn 

một khúc bánh mì, uống một chén nước trà thấy ngon miệng và viên y sĩ 

nhận thấy cơn sốt giảm. Buổi sáng, công tước André đã tỉnh lại. Đêm đầu 

tiên ra khỏi Moscou, vì trời hơi nóng nên người ta để chàng ngủ trong xe; 

nhưng tới Mitistchi chính chàng đòi khiêng chàng vào nhà và cho chàng 

 
1 Bản Gallimard: dù gớm ghiếc, bị hủy hoại ra sao. 
2 Tức cái tàn bấc, hình giống cây nấm. 



358 

 

một chén trà. Trong khi khiêng, chàng đau quá, rên la dữ dội và lại ngất 

đi. Khi người ta đặt chàng lên giường rồi, chàng nằm dài không nhúc 

nhích, mắt nhắm nghiền. Một lúc lâu, chàng mở mắt ra, thì thào: «Có trà 

chưa?» Viên y sĩ ngạc nhiên sao chàng tỉnh táo nhớ được những tiểu tiết 

trong đời sống như vậy? Ông ta bắt mạch và rất ngạc nhiên thấy khá hơn, 

nhưng vẫn không khỏi lo. Ông ta lo là vì do kinh nghiệm, ông biết chắc 

công tước André không sao qua khỏi, nếu không chết ngay thì rồi ít bữa 

nữa cũng sẽ chết, sau những cơn đau dữ dội. Cùng đi một xe với công 

tước; có một viên thiếu tá, thuộc trung đoàn chàng, tức Timokhine, mũi 

nhỏ và đỏ, bị thương ở chân cũng trong trận Borodino. Một viên y sĩ, 

người hầu phòng, người xà ích của công tước và hai lính hầu cùng đi theo. 

Người ta đem trà lại cho công tước. Chàng uống ừng ực, cặp mắt long 

lanh vì sốt đăm đăm ngó về phía cửa ở trước mặt như rán hiểu và nhớ lại 

một điều gì. 

Chàng bảo: 

- Tôi uống đủ rồi. Timokhine có ở đó không? 

Timokhine nằm trên ghế nhoài lại phía chàng: 

- Thưa đại nhân, tôi đây. 

- Vết thương đỡ không? 

- Vết thương của tôi ư? Thưa đỡ. Nhưng còn đại nhân ra sao? 

Công tước André trầm ngâm như muốn nhớ lại điều gì. Chàng hỏi: 

- Làm sao kiếm cho tôi được một cuốn1. 

- Cuốn nào ạ? 

- Cuốn Phúc Âm. Tôi hiện không có. 

Viên y sĩ hứa sẽ kiếm cho và hỏi công tước trorg mình thấy ra sao. 

Công tước André đáp tất cả các câu hỏi của ông ta một cách miễn cưỡng 

nhưng tỉnh táo rồi bảo rằng giá chèn thêm một chiếc gối ở dưới lưng thì 

chắc chàng sẽ dễ chịu hơn, bớt đau hơn. Viên y sĩ và người hầu phòng giỡ 

chiếc áo ca-pốt phủ trên mình chàng và nhăn mặt vì mùi hôi thối xông ra, 

cúi xuống xem xét vết thương ghê rợn ở bụng. Viên y sĩ tỏ vẻ hơi bực bội, 

sửa lại chỗ băng bó, xoay cho bệnh nhân nằm lại, công tước đau quá lại 

rên rỉ, ngất đi lần nữa. Chàng cứ nhắc đi nhắc lại hoài phải kiếm ngay cho 

chàng cuốn sách đó và để nó ở bên cạnh chàng. 

Chàng lặp lại, giọng não nùng: 

- Có tốn công gì cho các người đâu? Tôi không có cuốn đó, làm ơn kiếm 

 
1 Bản Hazan: cuốn sách (le livre). Chúng tôi theo các bản kia: un livre. 
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giùm nó cho tôi; để nó ở bên cạnh tôi này một lát thôi. 

Viên y sĩ ra phòng ngoài rửa tay, bảo người hầu phòng đương giội nước 

lên tay ông: 

- Các anh thật không có lương tâm chút nào cả, tôi chỉ mới quay lưng đi 

một chút mà đã vậy. Đau đớn lắm, tôi không hiểu làm sao công tước chịu 

nổi. 

Người hầu phòng cãi lại: 

- Lạy Chúa, tôi tưởng làm như vậy là được lắm rồi. 

Lần đầu tiên công tước André hiểu mình ở đâu và đã có chuyện gì xảy 

ra. Chàng nhớ ra rằng mình bị thương, và khi xe ngừng lại ở Mitistchi, 

chàng đã đòi được khiêng vào trong nhà. Sau khi đau quá ngất đi, chàng 

tỉnh lại một lần nữa ở trong phòng, đòi uống trà, lại nhớ lại tất cả những 

việc xảy ra, chàng sống lại một cách rõ rệt hơn bao giờ hết cái phút tại 

trạm cứu thương, trông thấy kẻ thù của mình quằn quại vì đau đớn mà 

chàng bỗng nảy ra những ý nghĩ mới mẻ hứa hẹn nhiều hạnh phúc. 

Những ý nghĩ đó mặc dầu mơ hồ không rõ rệt, bây giờ lại xâm chiếm tâm 

hồn chàng một lần nữa. Chàng nhớ lại rằng bây giờ chàng đã có một hạnh 

phúc mới mà hạnh phúc này có chút liên quan với cuốn Phúc Âm. Vì vậy 

mà chàng đòi kiếm cho mình cuốn đó. Nhưng khi người ta xoay cho chàng 

nằm lại, làm đau vết thương, chàng lại hôn mê và khi chàng hồi tỉnh lần 

thứ ba thì chung quanh là cảnh đêm tối hoàn toàn tĩnh mịch. Chung 

quanh chàng mọi người đều ngủ, một con dế ri rỉ ở gần cửa; ngoài đường 

có ai la và hát; mấy con dán chạy sột soạt trên bàn, trên hình thánh và 

trên tường; một con nhặng đụng đầu vào chiếc gối của chàng rồi vo ve 

chung quanh cây nến đặt ở cạnh giường, giọt nến chảy xuống thành hình 

một cây nấm. 

Tâm trí chàng không ở trong một trạng thái bình thường. Một người 

khỏe mạnh trí óc thường bị cả ngàn ý nghĩ, cảm giác, hồi ức xâm chiếm 

cùng một lúc và khi đã lựa được một loạt ý nghĩ hay sự kiện nào rồi thì có 

khả năng và đủ sức tập trung tinh thần vào nó. Người khoẻ mạnh có thể 

dứt ra khỏi một ý nghĩ trong lúc trầm tư để chào hỏi một người mới vô rồi 

trở lại với dòng tư tưởng của mình. Xét về phương diện đó thì tâm trí của 

công tước André không ở trong một trạng thái bình thường. Những năng 

lực tinh thần của chàng lúc này còn linh động, sáng suốt hơn bao giờ hết, 

nhưng hoạt động ngoài ý chí của chàng. Cái ý nghĩ và hình ảnh hỗn tạp 

nhất cùng một lúc tràn vào tâm trí chàng. Đôi khi sức tư tưởng của chàng 

bỗng hoạt động mạnh mẽ, sáng suốt, thâm thúy hơn cả hồi chàng còn 

khoẻ mạnh nữa, nhưng rồi nửa chừng đột nhiên đứt quãng, một hình ảnh 

bất ngờ hiện ra và chàng không thể nối lại dòng tư tưởng đươc nữa. 
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Nằm trong căn nhà tối tăm, tĩnh mịch, cặp mắt long lanh vì sốt, mở 

thao láo, đăm đăm nhìn thẳng về phía trước, chàng nghĩ bụng: «Ừ, mình 

đã thoáng thấy một hạnh phúc mới mẻ mà không ai có thể cướp được của 

mình. Một hạnh phúc không tùy thuộc các sức mạnh vật chất, các hoàn 

cảnh ở ngoài, cái hạnh phúc của riêng tâm hồn, hạnh phúc của tình 

thương! Ai cũng có thể hiểu được điều đó, nhưng chỉ Thượng Đế là có thể 

khải phát nó và phán truyền cho ta. Và Thượng Đế phán truyền luật đó ra 

sao? Tại sao lại là Đức Chúa Con?...» 

Đột nhiên dòng tư tưởng của chàng bị đứt ngang và công tước André 

nghe thấy (không rõ là trong cơn mê hay trong cõi thực) một tiếng êm 

đềm, thì thầm, đều đặn lặp đi lặp lại hoài: «Bi-ti-bi ti-bi ti» rồi lại«i-ti-ti», 

mấy lần «i-ti-ti» nữa. Đồng thời, trong âm thanh của điệu nhạc thì thầm 

đó, chàng cảm thấy ở phía trên mặt mình, ngay chính giữa, hiện lên một 

kiến trúc kì dị nhẹ như không khí, làm toàn bằng cây kim nhỏ hoặc vỏ 

bào. Chàng cảm thấy (mặc dầu là rất khó nhọc cho chàng) rằng phải cố 

giữ cho thật thăng bằng để cho kiến trúc ấy đừng đổ; nhưng rồi nó cũng 

cứ đổ, sau đó lại từ từ dựng lại trong những âm thanh nhịp nhàng của 

điệu nhạc thì thầm đó. Chàng tự nhủ: «Nó lớn lên, nó lớn lên kìa! Nó kéo 

dài ra và lớn lên!» Vừa lắng tai nghe tiếng nhạc thì thầm vừa cảm thấy 

kiến trúc bằng cây kim đó dâng lên, kéo dài ra, mà chàng đồng thời thấy 

thắp thoáng quầng đỏ chung quanh ngọn nến và nghe thấy tiếng dán bò 

sột soạt, tiếng con nhặng vo ve đụng vào chiếc gối và mặt chàng. Mỗi lần 

con nhặng chạm vào mặt thì chàng thấy rát, nhưng ngay lúc đó, chàng 

ngạc nhiên rằng sao kiến trúc ở trên mặt chàng bị nó đụng mà không sụp 

đổ. Lại thêm một sự kiện quan trọng nữa: một vệt trắng ở cửa, một pho 

tượng hình con sư-tử-đầu-người, có cánh1, nó cũng đè nặng lên chàng 

nữa. 

Chàng nghĩ thầm: «Nhưng có lẽ đó là chiếc áo sơ mi của ta để trên 

bàn. Chân mình ở đây, đây là cửa. Thế thì tại sao cái bi-ti-bi-ti, bi-ti bi-ti, 

i-ti-ti-i-bi ti, bi-ti, bi-ti... cứ kéo dài ra, dâng cao lên nhỉ?» Chàng rên rỉ 

như năn nỉ ai: «Thôi đi, làm ơn ngừng lại đi.» Rồi bỗng nhiên các tư tưởng 

và cảm giác trở lại, mạnh mẽ và minh mẫn lạ thường. 

Chàng nghĩ bụng, lần này lại cực kì sáng suốt: «Phải, tình thương, 

nhưng không phải cái tình thương có chủ đích, có lý do hoặc nguyên 

nhân, mà là thứ tình thương mình cảm thấy lần đầu khi đương cơn hấp 

hối, mình thấy kẻ thù của mình mà mình cũng cứ vẫn thương yêu hắn. 

Lúc đó mình đã cảm thấy chính cái bản thể của linh hồn ta, cái thứ tình 

thương không cần đối tượng. Và hiện giờ mình cũng có tình cảm cực lạc 

đó. Thương yêu đồng loại! Thương yêu kẻ thù! Thương yêu tất cả, tức là 

 
1 Sphinx: vật trong thần thoại Hi Lap, tượng trưng sự bí ẩn. 
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thương yêu Thượng Đế trong tất cả những thể hiện của Ngài. Thương yêu 

một người thân, đó là thương yêu bằng tình thương của con người; còn 

thương yêu kẻ thù là chỉ thương yêu bằng tình thương của Thượng Đế. Vì 

vậy mà mình mới rất vui sướng khi cảm thấy mình thương yêu con người 

đó. Không biết người đó bây giờ ra sao. Sống hay chết? 

«Thương yêu bằng cái tình thương của con người thì có thể từ thương 

yêu chuyển sang thù ghét; còn tình thương của Thượng Đế thì bất biến. 

Không có cái gì, ngay cả sự chết, mà có thể diệt nó được. Nó là bản thể 

của linh hồn. Trong đời ta, ta đã thù ghét biết bao người. Mà ta chưa bao 

giờ yêu ai, ghét ai cho bằng nàng.» Và chàng hình dung rõ ràng Natacha, 

không phải như chàng vẫn hình dung trước kia, nghĩa là chỉ có những nét 

duyên dáng làm cho chàng say mê. Lần này là lần đầu tiên chàng hình 

dung tâm linh Natacha. Và chàng hiểu tình cảm của thiếu nữ, hiểu niềm 

đau khổ, nỗi tủi nhục, lòng ăn năn của nàng. Bây giờ, lần đầu tiên, chàng 

cảm thấy tất cả sự tàn nhẫn của chàng khi chàng từ chối, chàng hiểu rõ 

tất cả sự tàn nhẫn của sự đoạn tuyệt đó. «Ước gì mình được thấy lại nàng 

một lần nữa thôi. Trông thấy cặp mắt của nàng chỉ một lần thôi mà nói 

với nàng rằng...» 

«Biti-biti, biti-biti, bùm!» Con nhặng mới đụng phải... Sự chú ý của 

chàng bỗng chuyển qua một thế giới khác, vừa thực vừa ảo trong đó 

đương xảy ra một cái gì đặc biệt. Trong thế giới đó, tòa kiến trúc kìa cũng 

từ từ dựng lên, rộng lớn hoài mà không đổ, ngọn nến kia vẫn leo lét cháy 

với cái quầng đỏ; cái áo sơ mi-sư-tử-đầu-người vẫn ở cái cửa kia; nhưng 

ngoài tất cả những cái đó ra, còn có tiếng cót két, có một luồng gió mát, 

rồi một hình sư-tử-đầu-người trắng toát khác, đứng thẳng, hiện ra trước 

cửa, và hình sư-tử-đầu-người này có cái khuôn mặt nhợt nhạt, cặp mắt 

long lanh của Natacha, người mà chàng vừa nghĩ tới. 

Chàng rán xua đuổi khuôn mặt đó ra khỏi trí óc,và nghĩ bụng: «Ôi! mê 

sảng hoài như vầy khổ quá.» Nhưng khuôn mặt cứ ở trước mặt chàng, với 

tất cả sức mạnh của sự thực, rồi nó tiến lại gần. Công tước André muốn 

trở về cái thế giới tư duy thuần túy trước đây mà không được vì sự hôn 

mê lôi cuốn chàng vào khu vực của nó. Điệu nhạc êm đềm thì thầm vẫn 

tiếp tục nhịp nhàng; có cái gì đè nghẹt chàng, kéo dài ra và khuôn mặt kì 

dị đã ở trước mặt chàng. Chàng gom tất cả tàn lực để tỉnh lại; chàng khẽ 

cựa mình nhưng bỗng tai chàng ù ù, mắt chàng hoa lên, và chàng lại ngất 

đi, như một người chìm lỉm. Khi chàng tình dậy thì Natacha, chính nàng 

Natacha mà chàng muốn được yêu bằng một tình yêu mới mẻ, thuần túy, 

tình yêu của Thượng Đế mà chàng đã tìm thấy, yêu hơn hết thảy các 

người khác, chính nàng Natacha quì xuống cạnh giường chàng. Chàng 

hiểu rằng chính là Natacha thực, bằng xương bằng thịt đây, và chàng thấy 
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một niềm vui êm đềm, chứ chẳng ngạc nhiên chút nào. Natacha quì bên 

chàng, run rẩy vì sợ, nhưng không nhúc nhích (nàng không sao động đậy 

được), nhìn chàng mà cố nén khỏi nấc lên. Mặt nàng xanh xao và như bất 

động, chỉ có cằm hơi run run. 

Công tước André thở dài nhẹ nhõm, mỉm cười đưa tay ra cho nàng, 

bảo: 

- Cô đấy ư? Sung sướng quá. 

Natacha lanh lẹn nhưng thận trọng nhích đầu gối, lại gần chàng, nhẹ 

nhàng đỡ bàn tay chàng, cúi mặt xuống hôn, môi chỉ khẽ chạm vào da 

thôi, miệng thì thào: 

- Em xin lỗi anh! Anh tha thứ cho em. 

Rồi nàng ngửng mặt lên, ngó chàng. 

Chàng bảo: 

- Tôi yêu Natacha. 

- Anh tha thứ... 

Chàng hỏi: 

- Tha thứ cái gì? 

Nàng đáp, giọng nghẹn ngào, thì thào, rất khẽ: 

- Anh tha thứ cho... tất cả những điều em đã làm. 

Rồi nàng hôn khắp bàn tay chàng, nhưng môi chỉ khẽ chạm vào da 

thôi. 

Chàng lấy tay nâng mặt nàng lên để ngắm cặp mắt của nàng và bảo: 

- Anh yêu em hơn, yêu đằm thắm hơn trước nhiều. 

Cặp mắt nàng ứa lệ vì sung sướng, e lệ ngó chàng, chứa chan tình 

thương xót và âu yếm. Khuôn mặt của nàng gầy gò mà cặp môi lại sưng, 

chẳng đẹp chút nào mà còn dễ sợ. Nhưng công tước André không nhận 

thấy vậy, chàng chỉ nhìn cặp mắt long lanh, tuyệt đẹp của nàng thôi. Phía 

sau họ có tiếng người nói. 

Pierre, người hầu phòng, lúc này đã tỉnh hẳn rồi, đánh thức viên y sĩ. 

Timokhine vì vết thương ở chân, không ngủ được, đã thấy tất cả cảnh đó 

từ lâu, cố kéo tấm mền phủ kín thân thể ở trần của mình, thu mình trên 

chiếc ghế dài. 

Viên y sĩ nhỏm dậy, hỏi: 

- Cái gì thế? Cô làm ơn ra ngoài cho. 
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Vừa lúc đó, có tiếng gõ cửa của chị hầu, do phu nhân sai đi tìm 

Natacha. 

Natacha bước ra như một người thụy du1 bị người ta đánh thức trong 

khi ngủ say; trở về phòng rồi nàng gieo mình xuống đệm rơm khóc nức 

nở. 

Từ hôm đó, trong suốt cuộc hành trình của gia đình Rostov, những khi 

ngừng lại và ở mỗi chỗ nghỉ đêm, Natacha không rời André nữa và viên y 

sỉ phải nhận rằng không sao ngờ được một thiếu nữ mà có nhiều nghị lực 

như vậy, săn sóc người bệnh khéo léo như vậy. 

Mặc dầu bá tước phu nhân rất sợ rằng công tước André có thể chết 

trong tay con gái mình ở dọc đường (viên y sĩ cho rằng rất có thể như vậy 

lắm), bà vẫn không thể ngăn cản Natacha được. Công tước André và con 

gái bà bây giờ gần gũi với nhau như vầy thì người ta có thể nghĩ rằng khi 

chàng bình phục rồi, mối quan hệ trước kia giữa cặp vợ chồng chưa cưới 

sẽ được nối trở lại; nhưng chẳng ai nói tới chuyện đó cả, nhất là André và 

Natacha lại càng không nghĩ tới. Lúc này mọi người chỉ lo có một điều là 

vấn đề sống hay chết đây; vấn đề đó chẳng phải chỉ treo lơ lửng trên đầu 

Bolkonski mà còn trên toàn thể nước Nga nữa. 

 

CHƯƠNG XXXIII 

 

Sáng ngày mùng ba tháng chín, Pierre dậy rất trễ. Chàng nhức đầu, bộ 

quần áo mà chàng không cởi ra khi đi ngủ làm cho chàng bực bội; trong 

lòng bứt rứt vì một ý thức mơ hồ rằng hồi hôm đã làm một việc xấu hổ, 

đã nói chuyện với đại úy Ramballe. 

Đồng hồ chỉ mười một giờ nhưng ở bên ngoài trời vẫn còn đặc biệt u 

ám. Pierre đứng dậy, dụi mắt và thấy khẩu súng-tay, cán chạm trổ mà 

Guerassim đã đặt lại trên bàn viết, sực nhớ mình hiện ở đâu và hôm nay 

phải làm việc gì. 

Chàng tự nhủ: «Có chậm mất không? Không; chắc HẮN không vô 

Moscou trước mười hai giờ đâu.» Rồi chàng không cho phép mình suy 

nghĩ về việc mình phải làm nữa mà hành động ngay một cách hối hả. 

Sửa lại quần áo cho chỉnh tề rồi chàng quơ khẫu súng và toan đi ra. 

Nhưng đúng lúc đó, lần đầu tiên chàng băn khoăn tự hỏi phải mang cây 

súng cách nào để đi ở ngoài đường, vì không thể cầm tay được rồi. Áo 

cáp-tăng của chàng tuy rộng thùng thình nhưng cũng khó mà giấu khẩu 

 
1 Đi lang thang trong khi ngủ. 
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súng cỡ đó được. Cũng không thể đeo nó ở dây lưng hoặc cắp nách nó, 

người ta sẽ trông thấy mất. Lại thêm viên đạn cũ đã bắn ra rồi mà chàng 

chưa có thì giờ nạp viên khác. Chàng nghĩ bụng: «Dùng dao găm cũng 

được», mặc dầu mấy lần trước nghĩ đến cách thực hiện ý định của mình, 

chàng đã nhủ thầm rằng cậu sinh viên năm 1809 đã mắc lỗi lớn nhất là 

muốn đâm chết Napoléon bằng dao găm. Nhưng cơ hồ như mục đích 

chính của Pierre không phải là thực hiện việc đã dự định mà chỉ là tỏ rõ 

với chính mình rằng mình không từ bỏ dự định đó và đang làm hết cách 

để thực hiện nó đây. Chàng bèn vội vàng vơ một con dao găm cùn, mẻ, 

đút trong cái vỏ xanh mà chàng đã mua ở tháp Soukhraev cùng với khẩu 

súng, rồi nhét nó dưới lớp áo gi-lê. 

Sau khi đã thắt chặt dải áo cáp tăng, kéo sụp mũ xuống tận mắt, chàng 

gión gién bước, tránh gặp viên đại úy, đi qua hành lang rồi ra đường. 

Đám cháy mà hồi hôm chàng đứng ngó một cách rất thản nhiên, trong 

đêm đó đã lan rộng ra nhiều. Moscou bốc cháy từ mọi phía. Xóm Hàng 

Xe, khu ở bờ bên kia sông Moscova, khu Gostini Dvor, đường Povarskaia, 

ghe thuyền trên sông Moscova, và khu chợ củi gần cầu Dorogomilov 

đương cháy ngùn ngụt. 

Chàng muốn theo con đường qua các ngõ hẻm đến Povarskaia, rồi từ 

đó sang Arbate, lại nhà thờ Thánh Nicolas nơi mà từ lâu, trong óc tưởng 

tượng, chàng đã lựa để thực hiện ý định của mình. Hầu hết các nhà đều 

cửa đóng then cài. Đường phố vắng tanh. Không khí có mùi khét, mùi 

khói. Lác đác đây đó có vài người Nga vẻ rụt rè, lo lắng, và những lính 

Pháp hung hăng thô bỉ đi nghênh ngang giữa đường. Cả người Nga lẫn 

người Pháp đều ngạc nhiên nhìn chàng. Người Nga ngạc nhiên vì chàng 

cao lớn đẫy đà, vẻ mặt và điệu bộ đăm chiêu, khổ não kì dị, nhất là vì 

không sao đoán được chàng thuộc giai cấp nào trong xã hội; còn người 

Pháp thì ngạc nhiên nhìn theo chàng vì thấy chàng chẳng để ý gì tới họ 

cả, trong khi các người Nga khác nhìn họ một cách sợ sệt, tò mò. Ở cổng 

một ngôi nhà nọ, ba người Pháp muốn nói gì với mấy người Nga mà 

không làm sao cho họ hiểu được, bèn chặn chàng lại để hỏi chàng có biết 

tiếng Pháp không. 

Chàng lắc đầu và tiếp tục đi. Ở trong một ngõ khác, một người lính 

canh đứng trước một cái thùng sơn màu lục, quát chàng một tiếng gì đó 

và mãi tới khi thấy hắn lặp lại lời đó một cách dọa nạt rồi lên cò súng lách 

cách, chàng mới hiểu rằng phải đi qua lề đường bên kia. Chàng chẳng để 

ý tới gì ở chung quanh hết. Chàng mang dự định của chàng ở trong lòng 

như mang một vật gì kì dị và đáng sợ; chàng hấp tấp, hoảng hốt mang nó 

đi, chỉ sợ bỏ rơi nó mất như hồi hôm chàng đã kinh nghiệm. Nhưng như 

có tiền định, chàng không giữ nguyên được tâm trạng đó cho tới nơi tới 
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chốn. Dù không có gì1 ngăn cản chàng ở dọc đường thì dự định của chàng 

cũng không thực hiện được vì Napoléon đã từ ngoại ô Dorogomilov đi qua 

Arbate để vào thành Kremlin trước đó hơn bốn giờ rồi và hiện thời ông ta 

đương ngự trong văn phòng của Nga hoàng, tại điện Kremlin, bực tức rầu 

rĩ ban những lệnh tỉ mĩ, rõ ràng để dập tắt ngay các đám cháy, ngăn cản 

việc cướp bóc và trấn tĩnh nhân tâm. Pierre không biết điều đó; tâm trí 

dồn cả vào việc định làm, chàng khổ tâm như những kẻ ngoan cố làm cho 

kì được một việc không thể làm được; chàng khổ tâm không phải vì gặp 

nỗi khó khăn mà vì việc chàng định làm không hợp với bản chất của 

chàng, vì sợ tới phút quyết định sẽ nhụt chí mà rồi sẽ phải tự khinh mình 

mất. 

Tuy không trông thấy, không nghe thấy gì cả ở chung quanh, nhưng 

bản năng cũng dắt chàng theo đúng con đường chàng đã tự vạch sẵn, 

không lạc lối trong các ngõ hẻm đưa tới đường Povarskaia. 

Càng tới gần Povarskaia thì khói càng dày đặc, đã thấy hơi nóng của 

đám cháy. Thỉnh thoảng thấy ngọn lửa liếm trên các nóc nhà. Ngoài 

đường đã thấy nhiều người hơn và người nào cũng có vẻ mặt hốt hoảng. 

Tuy cảm thấy có cái gì khác thường ở chung quanh mà chàng vẫn không 

hay rằng mình tiến thẳng về phía đám cháy. Đang đi trên con đường mòn 

băng qua một khu đất trống, một mặt giáp đường Povarskaia, mặt kia 

giáp khu vườn của dinh thự công tước Grouzinski, chàng bỗng nghe ở gần 

chàng có tiếng đàn bà khóc thảm thiết. Chàng ngừng lại, sực tình, ngẩng 

đầu lên. 

Ở bên đường mòn, trên đám cỏ bụi bặm và khô héo, chất đống các đồ 

dùng trong nhà: nệm rơm, ấm lò, hình thánh, rương. Bên cạnh mấy cái 

rương, một người đàn bà ngồi bệt trên đất, mặt mày ốm o, răng dài và 

vẩu, đã luống tuổi, bận áo choàng đen và đội mũ chụp. Người đàn bà đó 

lắc lư, vừa khóc mướt vừa than van, kể lể câu gì. Hai đứa con gái từ mười 

tới mười hai tuổi, bận áo dài quá ngắn, bẩn thỉu, ngoài phủ áo choàng 

nhỏ, sửng sốt ngó mẹ, nét mặt sợ hãi, tái mét. Một đứa con trai nhỏ hơn, 

khoảng bảy tuổi, bận một chiếc áo choàng quá dài, đội một chiếc mũ lưỡi 

trai quá rộng, khóc nhè nhè trong tay u già. Một người đầy tớ gái bẩn 

thỉu, đi chân không, ngồi trên một cái rương; chị ta đã xổ tung cái bím tóc 

vàng của chị ra rồi, đương gỡ những sợi tóc bị cháy xém, đưa lên mũi 

ngửi. Người chồng nhỏ con, lưng gù, bận y phục công chức, râu quai nón, 

hai mái tóc ở thái dương chải rất mướt ló ra dưới chiếc mũ lưỡi trai đội rất 

ngay ngắn, vẻ mặt lạnh lùng, đang dời mấy chiếc rương chồng chất lên 

nhau, lôi ra mấy thứ quần áo. 

 
1 Bản Gallimard: không có ai. 
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Thấy Pierre, người đàn bà chạy tới, gần như phủ phục ở dưới chân 

chàng, vừa khóc vừa van lơn: 

- Các ông ơi, các ông là người Cơ Đốc chính giáo, xin các ông cứu vớt 

chúng tôi với!... Tội nghiệp chúng tôi, ông ơi:... Có ai rủ lòng cứu giúp 

chúng tôi không!... Đứa con gái nhỏ của tôi!... Con gái út của tôi!... Người 

ta bỏ nó lại rồi!... Nó chết cháy rồi!... Trời ơi là trời!... Tôi nâng niu nó bấy 

lâu, để bây giờ... Trời ơi là trời! 

Người chồng bình tĩnh bảo vợ, chắc là để tự thanh minh cho mình trước 

mặt người lạ: 

- Thôi đi; Maria Nicolaievna. Chắc là em mình đã bồng nó đi rồi, nếu 

không thì sao không thấy nó đâu cả. 

Người vợ bỗng nín bặt, hằn học mắng chồng: 

- Đồ quỉ sứ! đồ khốn nạn! Mày không có lòng dạ chút nào cả; con của 

mày mà mày không thương. Nếu là người khác thì người ta đã xông vào 

lửa cứu nó rồi. Còn mày, mày là con quỉ, mày không phải là người, không 

đáng là cha. - Rồi thím ta lại nức nở, quay sang phía Pierre, kể lể liến 

thoắng: Ông, ông có lòng tốt, nhà bên cạnh cháy, lan qua nhà tôi. Con ở 

kêu: Cháy! Chúng tôi chạy đi vơ vét đồ đạc. Vơ được cái gì mang cái ấy... 

Đây, khuân ra được những cái này đây... Tủ thờ, cái giường, của hồi môn 

của tôi đây. Còn bao nhiêu mất sạch1. Tôi nhìn lại bầy con... Con Katia 

đâu kìa!... Ối, trời ơi!... (thím ta lại khóc nấc lên). Đứa con cưng của của 

tôi chết cháy mất rồi... 

Pierre hỏi: 

- Nhưng cháu nó ở đâu? 

Trông vẻ nhiệt tâm của Pierre, thím ta biết rằng chàng có thể giúp mình 

được; bèn ôm chặt lấy chân chàng, van lơn: 

- Ông ơi, đấng sanh thành của tôi, ân nhân của tôi đây, xin ông ông 

cứu giúp cho lòng con được yên!... Thím ta quay lại quai miệng, nhe hàm 

răng vẩu dài ra, quát người đầy tớ gái: Aniska, con mắc dịch này, mày 

dẫn ngài đi đi. 

Pierre vội nói, giọng hổn hển: 

- Dẫn tôi đi, tôi... tôi sẽ rán... 

Người đầy tớ gái bẩn thỉu ở phía sau một cái rương đứng dậy, sửa lại 

bím tóc, thở dài, chân-không tiến lên trước, trên con đường mòn. Pierre 

như một người hồi tỉnh sau một cơn mê dài. Chàng ngửng đầu lên, sinh 

 
1 Có bản dịch là: Tủ thờ và giường hồi môn của tôi đều mất cả. 
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khí long lanh trong cặp mắt, rẳo bước theo kịp chị ta ra đường Povarskaia. 

Con đường này đầy khói đen nghịt, ngọn lửa còn bốc ra ở vài nơi. Một 

đám đông chen lấn nhau ở gần đám cháy. Ở giữa đường, một tướng Pháp 

đương nói gì với những người vây quanh. Do chị đầy tớ chỉ đường, Pierre 

sắp lại gần chỗ viên tướng đứng thì các lính Pháp quát, chặn lại: 

- Không đi được! 

Người đầy tớ bảo: 

- Đi lối này, bác ạ, vô ngõ rồi qua sân nhà Nicouline. 

Pierre trở lui, thỉnh thoảng phải bước những bước rất dài để đuổi kịp chị 

ta. Chị ta chạy băng qua đường, quẹo sang tay trái, vào một đường hẻm, 

đi khỏi ba nhà rồi rẽ sang tay phải, vô một cái cổng. 

- Sắp tới rồi. 

Nói xong, chị ta chạy thật nhanh qua một cái sân, mở cửa hàng rào rồi 

chỉ cho Pierre một dãy nhà bằng gỗ đang cháy ngùn ngụt, hơi lửa hừng 

hực. Một bên nhà đã sập, còn bên kia thì đang cháy, ngọn lửa đỏ rực từ 

các cửa sổ và nóc nhà phun ra. 

Khi Pierre tới gần cái cổng nhỏ thì hơi nóng làm cho chàng ngạt thở, 

chàng phải ngừng lại, hỏi: 

- Nhà nào đâu? Nhà nào là nhà của chị? 

Chị ta chỉ dãy nhà dọc: 

- Trời ơi! Kia, căn nhà nhỏ của chúng tôi kia. Em Katia ơi, em chết cháy 

rồi, em cưng ơi, Trời ơi là trời! 

Chị ta tru tréo rên rỉ, cho rằng trước đám cháy cần phải tỏ tình cảm ra 

như vậy. 

Pierre xông lại phía căn nhà nhưng lửa nóng quá, chàng phải đi vòng 

quanh, tới gần một tòa nhà lớn mà mới chỉ có một phía nóc là cháy, 

chung quanh lố nhố một đám lính Pháp. Mới đầu chàng không hiểu tụi 

Pháp đó làm gì mà lôi kéo một vật gì đó; nhưng khi chàng thấy một tên 

Pháp dùng sống gươm đánh một nông dân, giật chiếc áo choàng bằng 

lông chồn của chú ta thì chàng lờ mờ hiểu rằng bọn chúng cướp giật; 

nhưng chàng không có thì giờ nghĩ thêm về việc đó. 

Tiếng rắc rắc, tiếng tường đổ, trần sụp, tiếng lửa réo phun ra phì phì, 

tiếng người la ó; cảnh những cuộn khói khi thì trải ra đen đặc, khi thì bốc 

lên, tia lửa tung tóe; cảnh ngọn lửa táp lên các bức tường, chỗ thì đỏ và 

dày như bó lúa, chỗ thì lóng lánh như các vẩy bằng vàng; lại thêm những 

cảm giác gây ra vì hơi nóng, vì khói ngạt, vì mới chạy; tất cả những cái đó 

kích thích Pierre dữ dội, đám cháy nào thì cũng kích thích người ta như 
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vậy. Sự kích thích đó càng mạnh mẽ nhất là vì chàng bỗng cảm thấy được 

giải thoát khỏi những ý nghĩ đang ám ảnh chàng. Chàng thấy mình trẻ lại, 

vui vẻ, lanh lẹn, quả quyết. Chàng chạy vòng qua dãy nhà dọc, lại phía 

tòa nhà lớn, và đã toan xông vào gian nhà còn đứng vững thì bỗng nghe 

tiếng mấy người kêu ngay ở trên đầu chàng, rồi tiếp theo có tiếng rắc rắc 

và tiếng một vật gì đổ xuống rầm rầm bên cạnh chàng. 

Chàng ngửng lên nhìn, thấy tụi Pháp mới liệng qua cửa sổ một cái hộc 

tủ chứa đầy những vật bằng kim loại. Mấy tên Pháp đứng ở dưới tiến lại 

gần cái hộc. 

Một tên thấy Pierre, quát: 

- Ê, cái thằng kia, muốn gì hả? 

Pierre hỏi: 

- Có một đứa nhỏ trong nhà này. Các ông có thấy đứa nhỏ nào không? 

Mấy tên Pháp đồng thanh bảo: 

- Nói lăng nhăng gì vậy, thằng kia? Có cút đi không! 

Một tên lính chắc là sợ Pierre lấy mất chỗ đồ bạc và đồ đồng trong hộc 

tủ, xăm xăm lại gần chàng, vẻ hung dữ: 

Ở trên lầu, một tên Pháp hỏi xuống: 

- Một đứa nhỏ hả? Tớ nghe có tiếng khóc ré ở ngoài vườn kìa. Có lẽ là 

thằng nhãi con của lão đấy. Nên nhân đạo chứ, phải không... 

Pierre hỏi: 

- Nó ở đâu? ở đâu? 

Tên Pháp đứng ở cửa sổ, chỉ khu vườn sau nhà, nói lớn: 

- Ở phía này! Phía này này! Đợi đó, tôi xuống bây giờ. 

Quả nhiên vài giây sau, một tên Pháp còn trẻ măng, mắt đen, má có 

một cái bớt, bận sơ mi trần, từ cửa số tầng dưới nhảy ra, vỗ vai Pierre, 

kéo chàng qua khu vườn. Hắn bảo các bạn hắn: 

- Mau lên các bồ, bắt đầu nóng dữ rồi. 

Hai người chạy trên một con đường rải cát ra phía sau nhà; bỗng tên 

Pháp kéo giật cánh tay Pierre, chỉ một vật gì tròn tròn. Nhìn kỹ thì là một 

đứa con gái ba tuổi, bận áo hồng nằm dưới một chiếc ghế dài. 

Tên Pháp bảo: 

- Thằng nhãi của ông đây. Uả, con gái mà, càng tốt. Thôi chào ông phệ. 

Phải nhân đạo. Chúng ta ai mà chẳng chết, phải không ông. 
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Nói xong tên Pháp có cái bớt trên má đó chạy trờ về với các bạn của 

hắn. 

Pierre mừng tới nghẹt thờ, chạy tới muốn bồng đứa bé lên. Nhưng thấy 

người lạ, đứa bé vốn ốm yếu, sài mòn, giống hệt mẹ, hét lên và vùng 

chạy. Pierre chộp lấy nó, bồng nó lên; nó la hét hằn học, vùng vẫy, cố gỡ 

tay Pierre ra và giơ cái miệng đầy rãi ra cắn vào bàn tay chàng. Chàng 

thấy kinh tởm như chạm phải một con vật nhỏ nhớp nhúa. Nhưng chàng 

rán tự chủ, không thả nó ra, ôm nó chạy về phía tòa nhà lớn. Bây giờ đã 

không trở về con đường cũ được nữa rồi. Đứa đầy tớ gái Aniska đã bỏ đi 

đâu mất. Vừa thương hại vừa ghê tởm, chàng cố âu yếm ôm chặt đứa bé 

đầy nước mắt nước mũi trong khi nó la hét, rồi băng qua khu vườn kiếm 

một lối ra khác. 

 

CHƯƠNG XXXIV 

 

Khi Pierre đã chạy qua bao nhiêu sân và ngõ hẻm, bồng đứa nhỏ trở về 

phía vườn Grouzinski, ở góc đường Povarskaia, thì chàng không nhận ra 

được chỗ cũ nữa vì chỗ này đã đông nghẹt và đầy những đồ đạc lôi ra 

khỏi nhà. Ngoài những gia đình Nga ngồi bên cạnh của cải mới chạy được 

trong cơn cháy, còn có mấy người lính Pháp quân phục khác nhau. Chàng 

không để ý tới họ mà hấp tấp đi tìm gia đình viên công chức để trả đứa 

nhỏ cho mẹ nó rồi còn lo trở lại cứu thêm người khác. Chàng thấy còn rất 

nhiều việc phải làm mà thời giờ gấp rút. Người nóng bừng lên vì chạy và 

vì hơi lửa, lúc này chàng càng có cái cảm giác trẻ trung, hăng hái, cương 

quyết nó tràn ngập lòng chàng khi chàng chạy đi cứu đứa bé lúc nãy. Đứa 

bé bây giờ đã nín; tay nó bíu vào chiếc áo cáp-tăng của chàng, nó ngồi 

trên cánh tay chàng, nhìn chung quanh như một con thú rừng nhỏ. Thỉnh 

thoảng Pierre khẽ mỉm cười ngó nó, và thấy có cái gì ngây thơ cảm động 

trong cái khuôn mặt bệnh tật, sợ sệt đó. 

Vợ chồng công chức đã đi đâu mất. Pierre bước nhanh giữa đám đông, 

nhìn mặt mọi người. Dù không muốn, chàng cũng phải chú ý tới một gia 

đình người Arménie gồm một cụ già lụ khụ, có nét mặt đẹp của phương 

Đông, bận một chiếc áo lông lót, đi đôi ủng mới, một bà già cũng khuôn 

mặt đó, và một thiếu phụ trẻ măng mà chàng cho là có cái vẻ đẹp tuyệt 

vời của phương Đông: lông mày đen, cong cong, mặt trái soan thanh tú, 

mơn mởn hồng, cực kì dịu dàng, bình tĩnh. Giữa đống đồ đạc ngổn ngang, 

trong đám người chen chúc trên khoảng đất trống đó, mình bận chiếc áo 

xa tanh sang trọng, đầu trùm chiếc khăn màu tím tươi, nàng như một cây 

quí mảnh mai, ủ trong nhà kiếng, bị liệng ra ngoài tuyết. Nàng ngồi trên 
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mấy bọc đồ, hơi né về phía sau bà lão, đôi mắt bồ câu, to, đen có hàng 

mi dài, đăm đăm nhìn xuống đất. Người ta có cảm tưởng nàng biết rằng 

mình đẹp và lo ngại cho nhan sắc của mình. Pierre đi dọc theo hàng rào, 

tuy đương vội mà cũng quay lại nhìn nàng mấy lần, ngạc nhiên vì khuôn 

mặt diễm lệ đó. Tới cuối dãy hàng rào, vẫn không thấy gia đình viên công 

chức, chàng đứng lại, do dự. 

Thân hình to lớn đẫy đà của chàng, bây giờ lại thêm đứa nhỏ trên tay, 

càng làm cho mọi người chú ý tới hơn trước nhiều; và vài người Nga, đàn 

ông và đàn bà, xúm xít chung quanh chàng. 

- Ông lạc mất ai rồi phải không? ông thuộc hàng quí tộc, phải không? 

Đứa bé này của ai vậy? 

Chàng đáp rằng nó là con một thím bận áo đen, lúc nãy ngồi với mấy 

đứa con ở chỗ này, bây giờ đi đâu mất, có ai biết xin chỉ giùm. 

Một thầy trợ tế già nói với một người đàn bà mặt rỗ: 

- Chắc là gia đình Anferov. Rồi ông ta nói thêm, giọng trầm trầm như 

khi cầu nguyên: Lạy Chúa, xin Chúa thương chúng con! Lạy Chúa, xin 

Chúa thương chúng con! 

Người đàn bà đáp: 

- Anferov nào? Gia đình Anferov đi từ sáng rồi còn gì. Chắc là Maria 

Nicolaievna hoặc gia đình Ivanov đấy. 

Một gia nhân bảo: 

- Ông ấy nói là một thím, mà Maria Nicolaievna là một bà lớn mà. 

Pierre bảo: 

- Chắc bà con ở đây biết thím ta: ốm nhom, răng vẩu. 

- Đúng là Maria Nicolaievna rồi. Khi cái bọn sài lang này (người đàn bà 

chỉ bọn lính Pháp) ập đến thì gia đình bà ấy chạy vào khu vườn kia.1 

Thầy trợ tế lại nói: 

- Lạy Chúa, xin Chúa thương chúng con! 

Một người bà khác bảo: 

- Ông đi về phía này này: họ ở đó. Chính bà ta kìa! Bà ta khóc lóc, kêu 

gào hoài. Chính bà ta đấy. Đi phía này. 

Nhưng Pierre không nghe bà ta nói vì chàng mãi theo dõi một việc 

đương xảy ra ở cách chàng vài bước. Chàng ngó gia đình Arménie và hai 

tên lính Pháp đến gần họ. Một tên bé nhỏ, lanh lợi, lăng xăng, bận một 

 
1 Bản Bibliothèque mondiale: đương ở trong khu vườn kia. 



371 

 

chiếc áo ca-pốt màu lam thắt bằng một sợi dây thừng, đội mũ chụp lót 

bằng lông, đi chân không. Còn tên kia mà chàng đặc biệt chú ý tới thì to 

lớn, tóc vàng, gầy gò, lưng hơi gù, cử chỉ chậm chạp, vẻ ngây ngô, bận 

một chiếc áo ca-pốt dạ xù, quăn màu lam và đi đôi ủng kị binh đã rách. 

Tên Pháp bé nhỏ đi chân không bận áo ca-pốt màu lam lại gần gia đình 

Arménie, vừa nói câu gì vừa chỉ chân1 ông lão và ông lão vội vàng lột đôi 

ủng ra. Còn tên bận áo ca-pốt dạ xù thì đứng trước mặt thiếu nữ xinh 

đẹp, hai tay đút túi, im lặng nhìn nàng, không nói một tiếng. 

Pierre vội vàng đưa đứa bé cho người đàn bà bảo: 

- Bồng lấy, bồng lấy này. Chàng quát lên như ra lệnh: Mang trả cho cha 

mẹ nó, nghen? 

Rồi chàng đặt đứa nhỏ xuống đất, mắt vẫn không rời hai tên Pháp và 

gia đình Arménie. 

Ông lão đã lột xong đôi ủng. Tên Pháp nhỏ con đã giật lấy chiếc ủng 

thứ nhì, vỗ vỗ hai chiếc vào với nhau. Ông lão, mắt rưng rưng, lẩm bẩm 

câu gì; nhưng Pierre chỉ thoáng nhìn cảnh đó thôi mà chú hết ý vào tên 

Pháp bận áo ca-pốt dạ xù lúc đó đương khệnh khạng lại gần thiếu phụ, 

hai tay rút ra khỏi túi, nắm lấy cổ nàng. 

Thiếu phụ kiều diễm vẫn ngồi yên, hàng lông mi dài cụp xuống, cơ hồ 

không thấy cũng không biết tên lính đó làm gì. 

Trong khi Pierre bước tới thì tên cướp giật cao lớn bận áo ca-pốt dạ xù 

đã tháo chiếc vòng đeo cổ của nàng và nàng đưa tay lên cổ, kêu thất 

thanh. 

Pierre giận dữ gầm lên: 

- Đừng động đến người ta! 

Chàng nắm lấy vai của tên lính cao và gù, giúi mạnh hắn. Hắn té, lồm 

cồm ngồi dậy, chạy biến mất. Bạn của hắn liên liệng đôi ủng xuống đất, 

tuốt kiếm ra, tiến về phía Pierre, vẻ hung dữ, quát: 

- Ê, đừng có lôi thôi! 

Pierre đương điên tiết, không còn biết gì nữa, sức mạnh tăng lên thập 

bội. Chàng xông lại tên Pháp đi chân không và hắn chưa kịp vung thanh 

kiếm lên thì chàng đã vật ngã hắn rồi thoi túi bụi vào hắn. Đám đông reo 

hò tán thưởng, nhưng một đội kị binh u-lan đi tuần lúc đó vừa hiện ra ở 

góc đường. Họ phi ngựa lại, bao vây Pierre và tên Pháp. Pierre không biết 

những việc xảy gì ra sau đó, chỉ lờ mờ nhớ rằng mình có đánh ai, có ai 

đánh mình, sau bị trói tay ra sau lưng, rồi tụi lính bao vây mình, lục soát 

 
1 Bản Hazan: vừa nắm chân. 
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mình. 

Những tiếng đầu tiên mà chàng hiểu được là những tiếng này: 

- Thưa trung úy, hắn có một con dao găm. 

Viên sĩ quan bảo: 

- A, mang vũ khí. 

rồi quay về phía tên lính đi chân không cũng bị bắt với Pierre: 

- Tốt, ra tòa án binh, anh sẽ khai tất cả những điều đó ra nghen. 

sau cùng ngoảnh lại nhìn Pierre, hỏi: 

- Anh biết nói tiếng Pháp không? 

Pierre đưa cặp mắt đỏ ngầu ngó chung quanh mà không đáp. Chắc là 

vẻ mặt của chàng lúc đó đáng sợ, vì viên sĩ quan thì thầm câu gì rồi bốn 

người lính u-lan tách ra khỏi hàng ngũ, lại đứng kèm chung quanh chàng. 

Viên sĩ quan đứng dang ra xa xa, lặp lại câu hỏi: 

- Anh biết nói tiếng Pháp không? Kêu thông ngôn lại đây. 

Một người loắt choắt, bận thường phục Nga, từ trong hàng ngũ tiến lại. 

Trông lối ăn mặc và cách thức nói năng của người này, Pierre nhận ngay 

được là một người Pháp làm trong một hãng buôn ở Moscou. 

Người thông ngôn nhìn kỹ Pierre từ đầu tới chân rồi bảo: 

- Hắn không có vẻ một thường dân. 

Viên sĩ quan nói: 

- Ồ, ta coi hắn có vẻ một tên đốt nhà. Hỏi xem hắn là ai. 

Người thông ngôn hỏi: 

- Mày là ai? Quan lớn hỏi thì phải trả lời. 

Bỗng Pierre đáp bằng tiếng Pháp: 

- Tôi sẽ không cho biết tôi là ai đâu. Tôi là tù binh của các người. Các 

người cứ dẫn tôi đi. 

Viên sĩ quan cau mày: 

- A, a! Thôi đi. 

Đám đông xúm xít chung quanh toán quân u-lan. Người đàn bà mặt rỗ 

bồng đứa con gái nhỏ đứng sát Pierre; khi toán quân thúc ngựa, thím ta 

đi theo, hỏi chàng: 

- Chúng dắt ông di đâu thế, hở ông? Còn đứa bé này, nếu không phải là 

con của họ, thì tôi đem nó đi đâu? 
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Viên sĩ quan hỏi: 

- Mụ này muốn cái gì? 

Pierre như người say rượu. Trông thấy đứa nhỏ mà chàng đã cứu sống, 

chàng càng thêm kích thích đáp: 

- Bà ấy nói gì ư? Bà ấy đem đứa con gái của tôi lại cho tôi. Tôi mới cứu 

nó khỏi đám cháy. - Thôi vĩnh biệt! 

Không hiểu sao chàng lại buột miệng nói dối một cách vô ích như vậy. 

Chàng quả quyết và uy nghi bước đi với toán lính áp giải. 

Đội tuần tiễu đó là một trong những đội Durosnel phái đi khắp nơi trong 

thành phố Moscou ngăn chặn việc cướp bóc, nhất là để bắt những kẻ đốt 

nhà mà theo ý kiến chung của người Pháp được các viên chỉ huy cao cấp 

Pháp chấp nhận thì những kẻ đó đã cố ý gây hỏa hoạn. Khi đi qua mấy 

đường phố nữa, đội tuần tiễu lượm thêm được năm người Nga khả nghi: 

một chủ hiệu buôn, hai sinh viên chủng viện, một nông dân và một gia 

nhân, với vài tên lính hôi của. Nhưng Pierre có vẻ khả nghi hơn cả trong 

bọn đó. 

Đêm đó người ta giam họ trong một tòa nhà lớn ở thành lũy Zoubovo, 

tại đây có một đồn phòng vệ. Pierre bị giam riêng và bị canh chừng 

nghiêm nhặt. 
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QUYỂN THỨ BA 

PHẦN THỨ NHẤT 
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quân đội, bắt kịp quân đội ở gần sông Niémen, ra lệnh qua sông, rồi tới 

bờ sông Vilia. Trên sông Vilia, một đại tá u-lan Ba-Lan quá sốt sắng, bắt 

kị binh lội qua sông trước mặt Napoléon (chứ không tìm chỗ cạn), vì vậy 

mà chết mất mấy chục mạng.  17 

Chương III - Đã trên một tháng nay, hoàng đế Nga tới Vilna để sửa 

soạn chiến tranh nhưng chẳng lập được một kế hoạch nào cả, chỉ tiệc 

tùng, khiêu vũ. 32 

Đêm 13-6. giữa một vũ hội, bỗng được tin quân Pháp đã vượt sông 

Niémen, Alexandre hoảng hốt, bất bình, viết ngay một bức thư cho 
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của Barclay de Tolly ở miền Tây. 

Trên đường lại trại Drissa, chàng ghé thăm Lissi-Gori. Không khí trong 

gia đình buồn hơn trước: lão công tước bất bình về con gái, bênh vực cô 
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André bênh em gái, xích mích với cha, rồi bỏ ra đi, sau khi từ biệt em 
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phe, đa số chỉ nghĩ tới tư lợi, vo ve như một bày ong bù vẽ. Chẳng được gì 

cả. 
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để khỏi cản trở sự chỉ huy quân đội.  71 

Chương X - André gặp Pfuhl lý thuyết gia, người lập kế hoạch dựng trại 

Drissa. Pfuhl không có óc thực tế.  83 
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được việc sẽ xảy ra sao, thắng bại có thể tùy tinh thần một người lính.  
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Chương XII - Trung đoàn của Rostov rút lui hoài. 

Một đêm mưa, chàng trú trong một cái chòi, nghe kể chiến công của 
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không vui vì thấy chém giết nhau là việc vô lý.  117 
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nàng nhờ thời gian mà giảm lần. Tác giả cho rằng y sĩ không thể biết 

được bệnh của mỗi người, không trị được bệnh.  123 

Chương XVII - Natacha đi lễ suốt một tuần, thấy tâm hồn dịu xuống, 

hết chán đời.  129 

Chương XVIII - Natacha dự một buổi cầu nguyện long trọng cho nước 

Nga thoát cơn nguy.  735 
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Chương XIX - Đọc một câu sấm trong sách Khải huyền, Pierre tin rằng 

Napoléon sẽ hết quyền thế năm 1812 và chàng sẽ đóng một vai quan 

trọng trong việc cứu Châu Âu, sẽ thành một vị anh hùng.  145 

Chương XX - Pierre đem tin tức chiến tranh lại gia đình Rostov, bắt gặp 

Natacha vui vẻ hát. Họ đọc bản hiệu triệu của Alexandre kêu gọi thần dân 
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hứa không trở lại nhà nàng nữa.  153 
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Chương XXIII - Nhà vua tới. Quí tộc và thương gia xin nộp dân quân và 

tiền bạc. Pierre xin dâng 1000 dân quân. Bá tước Rostov về nhà bằng 

lòng cho Petia nhập ngũ. 

Nhưng hôm sau, nhà vua đi rồi, các quí tộc ân hận đã hăng hái nộp dân 

quân.  181 

 

PHẦN THỨ NHÌ 

Chương I - Các sử gia bảo Napoléon không muốn tiến sâu vô đất Nga 

mà bị các tướng Nga nhử vô sâu. Hoàn toàn sai: biến cố tự nó xảy ra chứ 

không do một kế hoạch nào cả. 

Pfuhl hết được tin dùng, Barclay làm tổng tư lệnh. Các tướng lãnh bất 

hòa với nhau. Smolensk thất thủ, dân chúng đốt hết nhà cửa, tản cư.  185 

Chương II - Lão công tước Bolkonski xa cô Bourienne, vui vẻ lại với 

André sau khi chàng viết thư xin lỗi. Chàng khuyên cha lên Moscou ở vì 

chiến tranh sắp tới Lissi-Gori. Mới đọc thư cụ không hiểu nguy cơ.  195 

Chương III - Mãi đến đêm, đọc lại thư, cụ mới hiểu rõ nguy cơ, nhớ lại 

thời oanh liệt của mình mà chỉ muốn mau chết.  203 

Chương IV – Cụ sai Alpatitch ra Smolensk mua các thức cần dùng và 

hỏi thăm tỉnh trưởng về chiến tranh. Chú ta ghé nhà chủ quán 

Ferapontov. 

Tỉnh trưởng theo lệnh của Barclay vẫn bảo Smolensk không khi nào 
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mất, dân đừng tản cư; nhưng chiều hôm sau Napoléon đã nã đại bác vô. 

Cảnh hỗn loạn ở Smolensk. Dân chúng thiêu hủy sản nghiệp. Alpatitch vội 

vàng lên xe ra về, chưa ra khỏi thành phố thì gặp André. Chàng dặn dò 

thu xếp cho gia đình lên Moscou.  207 

Chương V - Trung đoàn của André đi ngang qua Lissi-Gori, chàng ghé 

thăm nhà; gia đình đã đi Bogoutcharovo, vườn tược tan hoang. 

Chàng trở về trung đoàn. Cảnh bọn lính tắm trong ao. 

Bagration gởi thư cho Alexis Andreievitch mạt sát Barclay vì đã bỏ rơi 

Smolensk.  223 

Chương VI - Ở Péterbourg, bạn bè của Anna Pavlovna ghét Pháp, của 

Hélène thân Pháp. Người ta bàn tán về việc Koutouzov được cử làm tổng 

tư lệnh thay Barclay. Vassili trước kia chê Koutouzov, nay khen.  235 

Chương VII - Lavrouchka, lính hầu của Nicolas, bị quân Pháp bắt, 

Napoléon hỏi cung, rồi thả cho về. Napoléon tự cao tự đại.  243 

Chương VIII - Khi Alpatitch về Lissi-Gori rồi, lão công tước vũ trang 

nông dân để chống Pháp, nhưng trong một buổi duyệt quân, cụ té xỉu, tê 

liệt. Người ta chở cụ lại Bogoutcharovo. Hơn ba tuần như vậy, khi quân 

Pháp gần tới nơi, cụ qua đời. Lúc hấp hối, cụ hối hận đã khắc nghiệt với 

cô Maria. Cô ân hận rằng trong khi cha đau, đã mong cha mau chết để 

mình được sống độc lập. Chôn vội cụ ở Bogoutcharovo.  249 

Chương IX - Dân Bogoutcharovo vốn bướng bỉnh, thô tục, thấy Pháp 

gần tới, nổi loạn, không chịu cấp ngựa cho cô Maria đi Moscou. Thôn 

trưởng Dron đứng về phe dân chúng do Karp cầm đầu.  263 

Chương X - Cô Bourienne khuyên Maria ở lại và xin tướng Pháp Rameau 

che chở cho. Cô Maria lấy vậy làm nhục, nổi giận, kêu Dron vô, bảo thu 

xếp xe ngựa để đi ngay đêm đó. Dron bảo không có ngựa, mà nông dân 

thì đói.  271 

Chương XI - Một lát sau Dron dắt nông dân đến, cô Maria bảo sẽ phát 

lúa cho họ, đưa họ về Moscou; cung cấp đủ cho họ, nhưng họ không chịu 

theo.  281 

Chương XII - Ban đêm, nhớ lại lúc cha chết, nàng hoảng sợ.  287 

Chương XIII - Đương lúc nguy, nông dân nổi loạn không cho Maria đi 

thì Rostov tới. Nàng kể lể đầu đuôi cho chàng nghe, chàng xin hộ tống 

nàng.  291 

Chương XIV - Rostov trở ra quát tụi nông dân nổi loạn, sai trói Dron và 

Karp. Bọn họ sợ sệt, ríu ríu khiêng đồ, thắng ngựa cho cô Maria, Rostov 

hộ tống nàng một đoạn đường. Hai người đã cảm nhau.  299 
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Chương XV - André lại Tsarevo-Zaimistche, ngồi đợi Koutouzov, gặp 

Denissov, bạn của Rostov. Koutouzov duyệt binh về, nặng nhọc xuống 

ngựa, chia buồn với André. Denissov trình bày một kế hoạch cắt đường 

giao thông của dịch. Một tướng trình hồ sơ lên, ông lơ đãng nghe.  309 

Chương XVI - Koutouzov vô nhà, nhận lễ muối bánh của nữ chủ nhân, 

bảo André ở lại bộ tham mưu giúp việc, nhưng chàng xin về trung đoàn, 

ông giảng chiến thuật của ông cho chàng nghe: kiên nhẫn đợi có đủ thời 

gian. Chàng tin ở ông.  319 

Chương XVII - Alexandre rời Moscou rồi, dân Moscou lại vui vẻ như 

trước, mặc dầu một số người đã tản cư. Trong phòng khách của Julie 

Droubetzkoi (vợ của Boris), người ta nhắc cảnh sa sút của gia đình 

Rostov, nói bóng nói gió về mối tình của Pierre với Natacha và cho Pierre 

hay rằng cô Maria đã tới Moscou.  325 

Chương XVIII - Cô Nhớn đã tản cư, Pierre vẫn ở lại. Nhà cầm quyền 

Moscou vẫn cam đoan quân Pháp không vô được Moscou. Dân chúng 

muốn nổi loạn. 

Pierre đi coi một khinh khí cầu do Leppich chế tạo, rồi ghé pháp trường 

coi hai người Pháp bị quất vì nghi là gián điệp. Chàng quyết định ra mặt 

trận ngay. 

Hôm sau chàng tới Mojaisk đầy nghẹt lính tráng.  333 

Chương XIX - Tác già bàn về trận Chevardino và Borodino ngày 26-8-

1812. Ông cho rằng Pháp và Nga đều lầm lẫn, vì hai trận đó đều có hại 

cho cả hai bên. Ông chỉ trích lối giải thích của các sử gia bênh vực 

Koutouzov.  341 

Chương XX - Pierre xuống đốc Mojaisk, đi tới Gorki.  349 

Chương XXI - Chàng lên ngọn đồi Gorki nhìn trận địa. Khi xuống đội thì 

một đám rước vừa tới. 

Đám rước ngừng lại cho quân nhân (có cả Koutouzov) làm lễ.  355 

Chương XXII - Pierre gặp Boris, Boris mời chàng đi coi trận địa. Trong 

quân đội có hai phe: Koutouzov và Bennigsen (tham mưu trưởng). 

Koutouzov kêu Pierre lại hỏi chuyện. Dolokhov ở đâu chạy lại, nịnh 

Koutouzov và xin lỗi Pierre về việc đấu súng hồi trước.  363 

Chương XXIII - Bennigsen dắt Pierre đi coi trận địa. Tới chỗ có đơn vị 

Toutchkov, Bennigsen chuyên đoán, không hiểu ý Koutouzov, tự ý sửa đổi 

cách bố trí của Koutouzov.  369 

Chương XXIV - André chán đời, nghĩ tới sự chết và sự vô nghĩa của đời 

người. Pierre lại thăm, nhưng chàng bực mình, không niềm nở tiếp bạn. 373 
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Chương XXV - André bảo Pierre: chiến tranh chẳng cần chiến thuật, hễ 

có tinh thần là thắng và tin chắc hôm sau Nga sẽ thắng Pháp. Pierre ra 

về. André nẳm một mình, nhớ Natacha.  379 

Chương XXVI - De Beausset, từ Paris tới dâng lên Napoléon bức họa 

con trai Napoléon (quốc vương La Mã). Ông ta ngắm nghía một lúc. Ông 

ta đọc cho thư ký chép nhật lệnh trận đánh hôm sau rồi cùng với De 

Beausset cưỡi ngựa đi coi trận địa.  391 

Chương XXVII - Xem xét các nơi xong, Napoléon trở về doanh trướng 

đọc kế hoạch tác chiến. Tác giả phê bình kế hoạch đó, bảo nó không thể 

thực hiện được và không được thực hiện.  399 

Chương XXVIII - Tác giả lại bàn về lịch sử, cho mọi biến cố là do tiền 

định, do ý chí của mọi người cùng biểu lộ một lúc, những nhân vật lịch sử 

như Napoléon chẳng có ảnh hưởng gì tới biến cố cả.  405 

Chương XXIX - Đêm đó Napoléon thao thức, ba giờ sáng dậy nói 

chuyện với một sĩ quan, năm giờ rưỡi lại Chevardino. Hừng sáng, trận 

đánh bắt đầu.  411  

Chương XXX - Từ trên đồi, Pierre đứng với bọn tùy tùng của Koutouzov, 

ngắm cảnh chiến trường rất đẹp dưới ánh sáng ban mai.  417 

Chương XXXI - Pierre tới cầu trên sông Kolotcha nơi hai bên đương bắn 

nhau, rồi tới trận pháo của Raievski trên một ngọn đồi. Tinh thần ở đây 

rất cao. Chết nhiều. Hết đạn. Pierre chạy đi lấy thêm đạn thì thùng đạn 

nổ, chàng té bất tỉnh.  423 

Chương XXXII - Khi tỉnh lại, chàng trở về trận pháo thì trận pháo đã bị 

Pháp chiếm. Đội quân Ermolov tiến lên phản công, quân Pháp bỏ chạy. 

Pierre theo đoàn thương binh xuống đồi.  435 

Chương XXXIII - Napoléon đứng ở Chevardino xem xét trận địa nhưng 

chẳng thấy gì cả, chính các sĩ quan về báo cáo cho ông ta cũng không biết 

rõ tình hình, không ai biết được chiến sự xảy ra sao cả.  439  

Chương XXXIV - Giữa trưa, khắp nơi trên chiến trường xin tăng viện, 

Napoléon phái sư đoàn Friant đi, rầu rĩ vì không thấy có mòi thắng. 

Napoléon đi coi trận địa ngổn ngang xác chết, rồi trở về Chevardino.  445 

Chương XXXV - Koutouzov ở tại Gorki dò xét tinh thần của chiến sĩ, ba 

giờ chiều thấy kết quả đáng mừng. 

Tướng Wolzogen do Bennigsen phái tới báo tin mặt trận đã tan rã, đúng 

lúc đó Raievski báo tin quân Nga giữ vững vị trí, quân Pháp không tấn 

công nữa. Koutouzov ra lệnh hôm sau sẽ tấn công, quân đội được lệnh đó 

phấn chấn lên.  453 
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Chương XXXVI - Trung đoàn hậu bị của André phải đóng yên một chỗ 

dưới lằn đạn của địch. Chết rất nhiều. Mọi người đều bực bội phải ở không 

hứng dạn. André bị một viên đạn ở bụng, mê man, được đưa về trạm cứu 

thương.   461 

Chương XXXVII - Y sĩ băng bó cho André xong. Chàng tỉnh lại, nhận ra 

Anatole Kouraguine nằm ở giường bên, bị cưa chân. Chàng thương hại 

hắn, thương hại mọi người và thấy lời cô Maria khuyên yêu hết mọi người 

là phải.  469 

Chương XXXVIII - Napoléon đi thăm chiến trường ngổn ngang xác chết, 

tự hào rằng chiến tranh đó là chiến tranh được lòng nhiều người nhất. 

Ông ta tính thống nhất châu Âu để gây hòa bình vĩnh viễn và thịnh vượng 

cho châu Âu.  475 

Chương XXXIX - Tới chiều tối, cả hai bên đều không muốn chiến đấu 

nữa. Trận Borodino làm cho Pháp bị một vết thương nặng, mất tự tín.  481 

 

PHẦN THỨ BA 

Chương I - Tác giả lại bàn về sử: biến cố không do vĩ nhân gây ra mà 

do tiền định, do ý chí của mọi người cùng xuất hiện một lúc.  487 

Chương II - Koutouzov muốn tấn công, nhưng quân sĩ tử thương nhiều 

quá, đành phải rút về Fili. Những người trách ông đều không hiểu hoàn 

cảnh ông lúc đó.  495 

Chương III - Ở Fili các sĩ quan bàn tán lăng nhăng. Koutouzov rầu rĩ 

nghĩ phải rút lui nữa, vì ai cũng thấy không sao phòng thủ được Moscou.   

 501 

Chương IV - Hội đồng quân sự họp trong một căn nhà của nông dân 

Savostianov, có em bé Malacha sáu tuổi ngồi coi. Koutouzov đả chủ 

trương của Bennigsen và ra lệnh rút lui.  507 

Chương V - Dân Moscou tản cư, mặc dầu viên tư lệnh Moscou là 

Rostoptchine ngăn cản. Ông này ngu xuẩn mà làm bộ anh hùng.  513 

Chương VI - Về Pétersbourg, Hélène bỏ chính giáo của Nga mà theo 

công giáo để có thể xin li dị và cưới một trong hai tình nhân: một vị đại 

thần Nga già và một thân vương ngoại quốc trẻ.  519 

Chương VII - Hélène nghe lời khuyên của Bilibine, muốn lấy vị đại thần 

già (để khi lão chết rồi, sẽ lấy vị thân vương trẻ), viết thư cho chồng xin li 

dị. Thư tới nhà Pierre thì chàng đương ở chiến trường Borodino.  527 

Chương VIII - Tối đó, Pierre đã rời chiến trường, đương nằm trên lề 
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đường, được mấy người lính cho ăn rồi đưa về Mojaisk.  535 

Chương IX – Ngủ trong xe giữa sân quận trọ, Pierre mơ mơ màng 

màng, như có lời Ân nhân khuyên mình phải sống bình dị như bọn lính 

anh dũng. Sáng dậy, chàng lên xe về Moscou, dọc đường hay tin Anatole 

Kouraguine và André đã chết.  539 

Chương X - Pierre tới Moscou, lại thẳng ngay dinh quan tư lệnh 

Rostoptchine, vì được triệu tới. Ngồi trong phòng đợi, chàng nghe kể 

chuyện một thanh niên con nhà thương gia, Verestchaguine bị giam oan 

vì viết tuyên cáo phản nghịch.  545 

Chương XI - Rostoptchine kêu chàng vô, khuyên chàng, dọa chàng phải 

rời Moscou ngay đi và đừng tiếp xúc với vài người trong hội Tam Điểm 

nữa. 

Về nhà chàng được thư của vợ xin li dị. Sáng hóm sau, 31-8, chàng bỏ 

nhà ra đi.  551 

Chương XII - Bá tước phu nhân Rostov đợi Petia được đổi về Moscou rồi 

mới chịu tản cư. Mấy ngày cuối tháng tám, cả nhà lăng xăng thu xếp ra 

đi.  555 

Chương XIII - Một dãy xe thương binh đậu ở trước cửa. Natacha mời họ 

vô nghỉ trong sân. Petia chỉ đòi ra trận vì dân Moscou còn tính hôm sau 

mở trận đánh ở Ba Núi. Bà Rostov vội vàng đòi đi ngay đêm đó để lôi 

Petia theo.  591 

Chương XIV - Natacha tiếp tay thu xếp nhưng đêm đó vẫn chưa xong. 

Xe của André vô đậu trong sân nhà Rostov. André bị thương nặng.  567 

Chương XV - Ngày cuối cùng ở Moscou. Bá tước vì lòng nhân, bảo dỡ đồ 

trên xe xuống để có chỗ chở thương binh. Phu nhân hay, rầy ông là phá 

gia sản.  573 

Chương XVI - Berg ở quân đoàn về chơi, vòi ông nhạc một số tiền để 

sắm tủ cho vợ. Natacha xin mẹ cho chở thương binh, bà bằng lòng. Bao 

nhiêu xe tải đều chở thương binh hết, đồ đạc để lại.  579 

Chương XVII - Tới chiều họ mới ra đi, trong đoàn có xe của André. Tới 

tháp Soukharev, họ gặp Pierre giả trang làm xà ích, gọi chàng lại hỏi 

chuyện, chàng bảo chàng ở lại Moscou.  587 

Chương XVIII - Buổi sáng hôm bỏ nhà ra đi, Pierre lại nhà cố Ân nhân 

Joseph Alexeievitch bảo người lão bộc trong nhà kiếm cho một chiếc áo xà 

ích và sáng hôm sau lại tháp Soukharev mua súng thì gặp gia đình Rostov 

tản cư.  595 

Chương XIX - Đêm 1-9, quân Koutouzov rút qua Moscou. Sáng 2-9, 
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Napoléon đứng trên đồi Poklonni nhìn Moscou, sai người đi kiếm bọn đại 

diện Moscou, nhưng Moscou đã vắng tanh. Napoléon cho quân tiến tới cửa 

ô.  601 

Chương XX - Moscou như một ổ ong mất chúa, một ổ ong chết.  

Napoléon ngừng lại ở một cửa ô.  609 

Chương XXI - Quân của Koutouzov mắc nghẽn ở cầu Moscova. Lính trốn 

đi cướp bóc các cửa tiệm.  613 

Chương XXII - Gia đình Rostov đi rồi, một sĩ quan trẻ, nghèo, cháu của 

bá tước lại tính xin tiền bá tước, được một nữ gia nhân già thương hại, 

cho tiền.  619 

Chương XXIII - Cảnh ẩu đả trước một quán rượu. Họ kéo nhau lại quận 

cảnh sát. Dọc đường họ nghe đọc một bố cáo của Rostoptchine vẫn quả 

quyết sẽ diệt địch. Cảnh sát trưởng đi qua, thấy đám động, sợ. Họ kéo 

nhau lại dinh Rostoptchine.  623 

Chương XXIV - Tác giả chỉ trích hành động của Rostoptchine cấm dân 

tản cư.  745 

Rostoptchine nổi quạu khi hay Koutouzov bỏ ngỏ Moscou. Các cơ quan 

giữa đêm lại thỉnh thị ông.  631 

Chương XXV - Quần chúng bu trước dinh Rostoptchine, ông ta sợ, bắt 

Verestchaguine làm vật hi sinh, đổ tội cho chàng phản quốc. Đám đông 

đập chết hắn rồi ân hận. Rostoptchine chạy trốn về biệt thự ở ngoại ô, rồi 

tới nhập vào đạo quân Koutouzov ở cầu Iaouza, dọc đường hoảng hồn vì 

gặp một bọn điên được thả ra.  637 

Chương XXVI - Murat vô Moscou. Có cuộc chống cự lẻ tẻ ở thành 

Kremlin. Quân Pháp vô Moscou rồi thành bọn hôi của, mất hết kỉ luật. 

Moscou cháy vì quân lính bất cẩn, chứ không phải vì Rostoptchine ra lệnh 

đốt, hoặc vì quân Pháp cố ý đốt.  653 

Chương XXVII - Pierre ở lại Moscou, định ám sát Napoléon để cứu thoát 

Châu Âu.  661 

Chương XXVIII - Quân Pháp vô nhà cố Ân nhân của Pierre. Chàng muốn 

giấu tung tích, nhưng tò mò đứng lại coi. Em cố chủ nhân, một lão điên, 

tính bắn vào đại úy Pháp Ramballe, Pierre hất khẩu súng lên, cứu mạng 

cho Ramballe, Ramballe cảm ơn rối rít, tỏ tình thân mật với chàng.  669 

Chương XXIX - Ramballe và Pierre nhậu nhẹt, kể lể tâm sự với nhau. 

Pierre khai cả tên thật ra nữa, sau mới ân hận.  675 

Chương XXX - Đêm 3-9, gia đình Rostov nghỉ lại ở Đại Mitistchi, cách 

Moscou 20 dặm Nga, trông thấy Moscou cháy.  691 
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Chương XXXI - Mọi người chạy ra coi, duy có Natacha như mất hồn, 

không nghe thấy, trông thấy gì cả vì sáng hôm đó Sonia cho nàng hay 

André bị thương nặng cùng đi trong đoàn xe. 

Đợi cả nhà ngủ rồi, nàng lẻn qua nhà bên, vào phòng André.  695 

Chương XXXII - Tới Mitistchi, André tĩnh lại, đòi uống trà và kiếm cho 

một cuốn Phúc Âm. Đêm đó, trong lúc nửa mê nửa tỉnh, chàng nhớ 

Natacha, không oán nàng nữa, đương muốn gặp mặt nàng thì Natacha vô, 

xin chàng tha thứ cho mọi lỗi. Chàng bảo chàng yêu nàng hơn trước nữa. 

Từ đó, ngày nào Natacha cũng tận tâm săn sóc André.  703 

Chương XXXIII - Sáng 3-9. Pierre dậy, xấu hổ vì đêm trước đã nói 

chuyện với Ramballe. Chàng đem theo chiếc dao găm, lại nhà thờ Thánh 

Nicolas để ám sát Napoléon. Gần tới đường Povarskaia, một gia đinh đánh 

lạc con trong đám cháy, năn nỉ chàng tìm con giùm. Chàng quên bẳng ý 

định ám sát Napoléon mà lại chỗ cháy nhà, tìm đứa nhỏ. Kiếm được nó, 

ôm nó chạy về trả cho mẹ nó.  713 

Chương XXXIV - Trở về chỗ cũ thì cha mẹ đứa bé đã đi đâu mất. Thấy 

hai tên lính Pháp cướp giật một ông lão và một thiếu phụ rất đẹp, chàng 

chạy lại can thiệp, đánh hai tên lính pháp, bị kị binh tuần tiễu Pháp tới 

bắt, áp giải chàng đi, đem giam ở thành lũy Zoubovo. 
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CHIẾN TRANH VÀ HÒA BÌNH 

TẬP III CỦA LÉON TOLSTOI 

BẢN DỊCH CỦA NGUYỄN HIẾN 

LÊ BÌA CỦA HỌA SĨ HIẾU ĐỆ 

LÁ BỐI XUẤT BẢN GIẤY PHÉP 

SỐ: 3158 BTT/NT/NHK/QN 

NGÀY 27-11-1968 IN TẠI 

NHÀ IN ĐĂNG QUANG 734 A, 

PHAN THANH GIẢN SAIGON, 

NGOÀI ẤN BẢN THƯỜNG CÒN 

IN THÊM 150 BẢN ĐẶC BIỆT 

DÀNH CHO CÁC BẠN YÊU 

SÁCH ĐẸP DỊCH GIẢ THÂN 

HỮU VÀ NHÀ XUẤT BẢN 


